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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

  

Iestādes pamatdarbība un to regulējošie normatīvie akti 

Dagdas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - 

domes - un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju 

un uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot Dagdas novada 

iedzīvotāju intereses. 

Dagdas novada pašvaldība tika izveidota 2009.gada 1.jūlijā, administratīvi teritoriālās 

reformas rezultātā apvienojoties 11 pašvaldībām - Dagdas pilsētai un Andrupenes, Andzeļu, 

Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes 

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

pašvaldības nolikumu, kas apstiprināts 2009.gada 3.jūlijā. Pašvaldības nolikums nosaka 

pašvaldības teritoriālo iedalījumu, pašvaldības domes un administrācijas struktūru, domes 

amatpersonu pilnvaras, domes pastāvīgo komiteju kompetenci un darba organizāciju, domes 

darba reglamentu, pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtību un līgumu noslēgšanas 

procedūru, ka arī iedzīvotāju pieņemšanas un iesniegumu izskatīšanas kārtību. 

 

Iestādes galvenās funkcijas un pārvaldes struktūra 

  Pašvaldību autonomās funkcijas ir noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā 

un svarīgākās no tām ir  organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde, 

kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana), gādāt par pašvaldības teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, 

piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par 

kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, 

nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 

un sportu,  nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniegt palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā, sekmēt saimniecisko darbību, rūpēties par bezdarba samazināšanu 

un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu.  

 Novada pašvaldības administratīvās darbības un autonomo funkciju nodrošināšanai ir 

izveidotas un darbojas 10 nodaļas: 

1) Kanceleja;  

2) Juridiskā nodaļa;  

3) Attīstības un plānošanas nodaļa;  

4) Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa;  
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5) Finanšu nodaļa;  

6) Vides un tautsaimniecības nodaļa;  

7) Būvvalde;  

8) Dzimtsarakstu nodaļa;  

9) Bāriņtiesa  

10) Izglītības, kultūras un sporta nodaļa. 

Uz 01.01.2019. Dagdas novada pašvaldībai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas 25 

nodokļu maksātāja struktūrvienības t.sk. 10 izglītības iestādes, 9 pagastu pārvaldes un 6 pārējās 

iestādes, bet uz 01.07.2019. – 9 izglītības iestādes, 9 pagastu pārvaldes un 7 pārējās iestādes: 

1) Dagdas pilsētas PII “Saulīte”; 

2) Andrupenes pagasta PII “Avotiņš”; 

3) Dagdas vidusskola; 

4) Ezernieku vidusskola; 

5) Andrupenes pamatskola; 

6) Andzeļu pamatskola (līdz 30.06.2019.) 

7) Asūnes sākumskola; 

8) Šķaunes sākumskola; 

9) Dagdas Mūzikas un mākslas skola; 

10) Dagdas novada Sporta skola; 

11) Andrupenes pagasta pārvalde; 

12) Andzeļu pagasta pārvalde; 

13) Asūnes pagasta pārvalde; 

14) Bērziņu pagasta pārvalde; 

15) Ezernieku pagasta pārvalde; 

16) Konstantinovas pagasta pārvalde; 

17) Ķepovas pagasta pārvalde; 

18) Svariņu pagasta pārvalde; 

19) Šķaunes pagasta pārvalde; 

20) Pilsētsaimniecība 

21) Dagdas novada Kultūras centrs; 

22) Dagdas novada bibliotēka; 

23) Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs; 

24) Dagdas novada tūrisma informācijas centrs; 

25) Muzejs “Andrupenes lauku sēta”; 

26) Dagdas novada Sociālais dienests (no 01.02.2019.). 
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Ar 01.02.2019. kā nodokļu maksātāja struktūrvienība reģistrēts arī Dagdas novada 

Sociālais dienests, bet ar 30.06.2019. no reģistra izslēgta Andzeļu pamatskola sakarā ar 

izglītības iestādes likvidāciju. 2019.gadā nav notikušas būtiskās izmaiņas Dagdas novada 

pašvaldības organizatoriskajā struktūrā un konsolidētajā gada pārskatā ir apvienoti Dagdas 

novada pašvaldības un 2 pašvaldības iestāžu – Aleksandrovas pamatskolas un VSPC “Dagda” 

gada pārskati (2018.gadā - 11 pašvaldības iestāžu kā atsevišķu juridisku personu gada pārskati). 

 

Dagdas novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 

(100 %) un SIA “AADSO”  - (5%). 2019.gadā  SIA “AADSO” peļņa sastādīja EUR 435 723, 

no kuras dividendēs Dagdas novada pašvaldībai, atbilstoši kapitāla daļu skaitam, piešķirti un 

2020.gadā tiks saņemti  EUR 10 697.  SIA "Dagdas komunālā saimniecība" aizvadīto 

2019.gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 5 847,- apmērā, kas ir būtiski mazāki nekā 

iepriekšējā, 2018.gadā  (EUR 29 858), līdz ar to dividendes pašvaldība  nav saņēmusi. 

 

 

Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā un paredzamie notikumi 

2019.gadā nav notikušas būtiskas izmaiņas Dagdas novada pašvaldības pārvaldes 

struktūrā un funkciju izpildes organizācijā t.sk. nav pieņemti ārēji normatīvie akti, kas būtiski 

ietekmētu pašvaldību darbību.  

2019.gadā pašvaldība turpinājusi iepriekšējos gados uzsākto izglītības iestāžu tīkla 

optimizēšanu, pieņemot lēmumu par Andzeļu pamatskolas slēgšanu ar 30.06.2019., kā arī 

Asūnes sākumskolas slēgšanu ar 2020.gada 30.jūniju. Līdz ar to Dagdas novadā uz 2020.gada 

1.septembri darbību uzsāks vien 4 vispārējās izglītības iestādes – Dagdas vidusskola, Ezernieku 

vidusskola, Andrupenes pamatskola un Šķaunes sākumskola, 2 pirmsskolas izglītības iestādes 

un viena speciālā izglītības iestāde, kurās kopā uz 01.01.2020. ir 908 izglītojamie t.sk. 240 

pirmsskolā, 210 no 1.-4.klasei, 310 no 5.-9.klasei un 148 izglītojamie no 10.-12.klasei. 

Iestādes darbības laiks nav ierobežots. Taču 2019.gadā VARAM aktīvi strādāja pie 

Administratīvi teritoriālās reformas plāna īstenošanas un MK ir apstiprinājis Latvijas 

pašvaldību administratīvi teritoriāla iedalījuma karti, kas paredz 2021.gadā Latvijā 102 novadu 

vietā izveidot 39 novadus, apvienojot Dagdas un Krāslavas novadus. Līdz ar to, realizējot 

valdības iecerēto administratīvi teritoriālo reformu, 2021.gadā Dagdas novada pašvaldība 

varētu beigt pastāvēt kā atsevišķa novada pašvaldība. 
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Galvenie notikumi, kas ietekmēja pašvaldības darbību 2019.gadā, un pašvaldības  

finansiālā stāvokļa izvērtējums 

Kopējā Dagdas novada pašvaldības teritorijas platība sastāda 949 km2 . Uz 2019. gada 

sākumu Dagdas novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 7 361 iedzīvotāji, bet gada beigās - 7 124 

iedzīvotāji, kas nozīmē, ka 2019.gada laikā iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par  237 

iedzīvotājiem jeb 3,22 %. 

Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) aprēķinu, Dagdas novadam 

izlīdzinātie ieņēmumi 2019.gadā sastāda EUR 5 313 274, kas ir par EUR 224 890 jeb 4,4 % 

vairāk nekā 2018.gadā un par EUR 152 232 mazāk nekā 2020.gadā. Tas liecina par to, ka 

neskatoties uz iedzīvotāju skaita un līdz ar to arī izlīdzināmo vienību samazināšanos, 

pašvaldības finansējums katru gadu pieaug, palielinoties  dotācijai  no  pašvaldību  finanšu  

izlīdzināšanas fonda (PFIF). Tā, piemēram, 2019.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 

sastādīja EUR 2 489 295, nekustamā īpašuma nodokļa prognoze EUR 343 678, bet dotācija no 

PFIF – EUR 2 418 537, savukārt, 2020.gadā dotācija no PFIF tiek plānota jau EUR 2 976 934 

apmērā (+ EUR 558 397). 

Vērtējot pašvaldības pamatbudžeta izpildi 2019.gadā, var secināt, ka faktiskā izpilde 

2019.gadā pārsniedz PFI aprēķinos plānoto, nodrošinot pašvaldībai papildus līdzekļus 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai: 

 

Rādītājs 

PFI aprēķins 

2019.gadam 

Izpilde 

2019.gada 

Starpība ar PFI 

aprēķinu 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 489 295 2 768 651 279 356 

Nekustamā īpašuma nodoklis 343 678 457 831 114 153 

Speciālā dotācija pēc IIN koeficientiem 61 764 61 764 0 

Dotācija no PFIF 2 418 537 2 581 515 162 978 

KOPĀ: 5 313 274 5 869 761 556 487 

 

Vērtējot Dagdas novada pašvaldības 2019.gada konsolidētā pamatbudžeta izpildi un, 

salīdzinot to ar iepriekšējo pārskata periodu, var secināt, ka pašvaldības budžeta ieņēmumi 

2019.gadā sastāda EUR 10 120 491, kas ir par EUR 784 058 vairāk nekā 2018.gadā, bet 

2019.gada izdevumi sastāda EUR 10 575 719, kas ir par EUR 1 677 122 vairāk nekā 2018.gadā, 

savukārt līdzekļu atlikums 2019. gada beigās sastāda EUR 384 872, kas ir par EUR 59 246 

vairāk nekā 2019.gada sākuma (EUR 325 626). Pamatbudžeta izdevumu finansēšanai 

pašvaldība 2019.gadā ir saņēmusi aizņēmumus EUR 1 067 605 apmērā, bet atmaksājusi 

aizņēmumus EUR 554 331 apmērā.  
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 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. 2019.gadā pašvaldība ir radusi iespēju arī no 01.09.2019. palielināt no 

pašvaldības budžeta finansēto pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu saskaņā ar 

izmaiņām Pedagogu darba samaksas noteikumos. 

Nozīmīgākie projekti, kas daļēji realizēti 2019.gadā ir “Dagdas novada lauku ceļu 

infrastruktūras pārbūve”, kura ietvaros veikta autoceļa Porečje – Malcāni – Krasnopole grants 

seguma pārbūve Bērziņu un Šķaunes pagastā (LAD), Dagdas vidusskolas stadiona pārbūve 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Veselīga dzīve  - pirmie soļi 

radīt laimīgu nākotni”, kā arī uzsākti Alejas ielas pārbūves darbi  projekta „Krāslavas un Dagdas 

novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētājās teritorijās”, kas 

tiek realizēts kopā ar Krāslavas novada pašvaldību kā galveno partneri. Šo Projektu kopējās 

izmaksas būtiski ietekmē pašvaldības 2019.gada un turpmāko gadu budžeta apjomu, palielinot 

pašvaldības izdevumus Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī Atpūtai, kultūrai un 

reliģijai pēc funkcionālajām kategorijām un izdevumus Kapitālajiem izdevumiem pēc 

ekonomiskajām kategorijām. 

2019.gadā pašvaldība uzsāka vairāku būvprojektu izstrādi ar mērķi piesaistīt un noteikt 

papildus nepieciešamo finansējumu pašvaldībai nozīmīgu projektu īstenošanai turpmākajos 

gados. Ir izstrādi 3 būvprojekti grants ceļu infrastruktūras sakārtošanai un veiktas iepirkuma 

procedūras, lai sagatavotu projektu pieteikumus iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā 

pašvaldībai piešķirtās kvotas ietvaros, uzsākta evakuācijas kāpņu būvprojekta izstrāde 

Ezernieku vidusskolai un jumta konstrukciju daļējai nomaiņai Dagdas PII “Saulīte”, 

pamatojoties uz Būvniecības Valsts kontroles biroja atzinumiem. 

Dagdas novada pašvaldības Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gadā sastāda EUR 

374 854, kas ir par EUR 170 718 mazāk nekā 2018.gadā, bet 2019.gada izdevumi sastāda EUR 

409 386, kas ir par EUR 247 377 mazāk nekā 2018.gadā, jo 2018.gadā speciālajā budžeta 

papildus saņemti transferti ES līdzfinansētajiem projektiem EUR 174 611, kā arī saņemts 

aizņēmums EUR 136 781 apmērā, un projekta īstenošanas izdevumi atspoguļoti speciālajā 

budžetā. Savukārt, 2019.gadā speciālā budžeta ieņēmumus veido Dabas resursu nodokļa 

ieņēmumi EUR 6 579 apmērā un valsts budžeta transferti noteiktam mērķim jeb mērķdotācija 
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autoceļu uzturēšanai EUR 368 275 apmērā, bet speciālā budžeta izdevumi pēc funkcionālajām 

kategorijām sadalās izdevumos Vides aizsardzībai EUR 23 810 apmērā un izdevumos Teritoriju 

un mājokļu apsaimniekošanai EUR 385 576 apmērā, jauni aizņēmumi speciālajā budžetā nav 

saņemti, bet atmaksāti aizņēmumi EUR 5 408 apmērā. Sakarā ar to, ka ar 2020.gadu tiek 

likvidēts speciālais budžets, līdzekļu atlikums EUR 23 048 apmērā, pārskaitīts uz pašvaldības 

pamatbudžetu, ko sastāda neizlietotā Dabas resursu nodokļa atlikums, jo 2019.gadā saņemtā 

mērķdotācija autoceļu uzturēšanai izlietota pilnā apmērā. 

2019.gadā Pašvaldība ir saņēmusi vairākus ziedojumus EUR 28 000 apmērā, no kuriem 

izlietoti tikai EUR 3 000, jo ziedojums Dagdas vidusskolai saņemts 2019.gada beigās un to 

paredzēts izlietot 2020.gadā skolas infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošanai. 

Līdzekļu atlikums ziedojumu un dāvinājumu budžetā uz 31.12.2019. sastāda EUR 25 000,-. 

 

Finanšu instrumentu izmantošana un finansējuma pieejamība 

2019.gadā pašvaldība ir saņēmusi no Valsts kases aizņēmumus EUR 1 067 605 apmērā, 

noslēdzot 2 aizdevumu līgumus ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai projekta 

attiecināmo izmaksu apmērā par kopējo summu EUR 632 850  un EUR 434 755 apmērā 

izlietojusi 2018.gadā piešķirtā aizņēmuma atlikumu, bet atmaksājusi aizņēmumus EUR 559 

739 apmēra, līdz ar to neatmaksāto aizņēmumu apmērs no EUR 2 707 136 pārskata gada 

sākumā ir palielinājies līdz EUR 3 215 002 pārskata gada beigās, ko sastāda neatmaksātie 

aizņēmumi saskaņā ar  37 Aizdevuma līgumiem ar Valsts kasi.  

Pašvaldības galvoto saistību apjoms 2019.gadā ir būtiski samazinājies, jo 2019.gadā SIA 

“Dagdas komunālā saimniecība” un vairāki studiju aizdevumu saņēmēji saskaņā ar aizdevumu 

atmaksas grafikiem ir pilnā apmērā atmaksājuši pašvaldības galvotos aizņēmumus, kā rezultātā 

pašvaldības galvoto aizdevumu summa ir samazinājusies no EUR 12 973,- 2019.gada sākuma 

līdz EUR 1 021,- 2019.gada beigās, ko veido 1 (viens) pašvaldības galvojums studiju 

aizņēmumam privātpersonai. 

2019.gadā pašvaldības finansiālo darbību visvairāk ietekmēja ierobežotais faktiski 

pieejamais pašvaldību aizņēmumu apmērs. Dagdas novada pašvaldības budžets tika 

apstiprināts 2019.gada 25.aprīlī, būtiski vēlāk nekā iepriekšējos gados, sakarā ar to, ka likums 

“Par valsts budžetu 2019.gadam” tika apstiprināts tikai 2019.gada martā. Neskatoties uz to, ka 

likums paredzēja pašvaldībām 2019.gadā tiesības saņemt aizņēmumus arī pašvaldības 

prioritāro investīciju projektu īstenošanai, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu vismaz 25 % 

apmērā, nepietiekošā kopējā aizņēmumu limita dēļ, pašvaldībām šie aizņēmumi nebija pieejami 

un tika sarindoti rindā, iesniegšanas secībā, kurā virzība nenotika visu 2019.gadu, jo prioritāri 

tika atbalstīti tikai aizņēmumi ES projektu īstenošanai un tikai attiecināmo izmaksu apmērā. Tā 
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rezultātā Dagdas novada pašvaldībai nācās atteikties no atsevišķu budžetā plānoto prioritāro 

investīciju projektu īstenošanas, aizņēmumiem plānoto līdzfinansējumu novirzot konkrētu 

pasākumu īstenošanai un apmaksai no pašvaldības budžeta, līdzekļus prioritāri novirzot 

pasākumiem, kuru izpilde ir uzsākta un nevar tikt atlikta uz turpmākajiem gadiem, piemēram, 

krēslu piegāde kultūras centram (izpildīts līgums), muzeja “Andrupenes lauku sēta” jumta 

nomaiņa (uzsākti būvdarbi), līdzfinansējums un sadārdzinājums Jaundomes dabas takas 

izveidošanai, piesaistot Latvijas Vides investīciju fonda finansējumu (uzsākta projekta 

īstenošana). Tāpat, aizņēmums nepilnā apmērā tika piešķirts arī Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas projekta “Veselīga dzīve - pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” 

īstenošanai. No projekta īstenošanai nepieciešamās aizņēmuma summas EUR 448 500,-,  

aizņēmums tika piešķirts tikai EUR 276 900 apmērā, līdz ar to, lai īstenotu projektu - Dagdas 

vidusskolas stadiona pārbūvi –  pašvaldībai budžeta grozījumos bija jārod papildus līdzekļi 

EUR 171 600 projekta īstenošanai – sadārdzinājuma finansēšanai no pašvaldības budžeta.  

 

Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi 

Pēc finanšu gada beigām, 2020.gada martā, atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju 

un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 (prot. Nr. 

11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) ir izsludinājis 

visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, kas pašlaik ir pagarināta līdz 12.05.2020.  

Ir stājušies spēkā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību saistīti ierobežojumi, kas 

ievērojami samazinās ekonomisko attīstību valstī t.sk. Dagdas novadā. Nav paredzams, ka 

situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to pastāv zināma nenoteiktība par valsts garantēto 

finansējumu – IIN un dotāciju no PFIF pašvaldībām 2020.gadā. Pastāv risks, ka pašvaldības 

ieņēmumi 2020.gadā varētu būtiski samazināties, jo samazināsies ekonomiskā attīstība valstī. 

Vērtējot 2020.gada 1.ceturkša ieņēmumus, var secināt, ka pašvaldības ieņēmumi IIN un 

dotācija no PFIF martā ir būtiski samazinājušies, taču kopumā nedaudz pārsniedz 25 %, līdz ar 

to pašvaldībai nav pamata veikt budžeta grozījumus un samazināt finansējumu pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai, taču jāvērtē situācijas attīstība nākamajos mēnešos. Pašvaldības 

vadība uzskata, ka pašvaldība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju arī samazinoties pašvaldības  

ieņēmumu apjomam, jo ārkārtas situācijas laikā ir būtiski samazinājušies pašvaldības izdevumi 

izglītības un kultūras funkciju nodrošināšanai. Apzinātie riski un nenoteiktība attiecībā uz 

COVID-19 ietekmi nav būtiska un gada pārskatā ir atspoguļota kā nekoriģējoši notikumi pēc 

bilances datuma. 
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 Pētnieciskie un attīstības darbi 

 Dagdas novada attīstības programma ir izstrādāta 2013.-2019.gadam, taču darbs pie 

jaunas Attīstības programmas izstrādes vai esošās programmas aktualizācijas 2019.gadā netika 

uzsākts, jo sakarā ar Administratīvi teritoriālo reformu, novadu attīstības programmas būs spēkā 

arī pēc to beigu termiņa līdz jaunu administratīvo teritoriju izveidošanai, kas paredzēta 

2021.gadā. 

 

Publiski pieejamie dokumenti par iestādes darbību 

Visa aktuālā informācija par Dagdas novada pašvaldības darbu, pašvaldības domes 

pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, kā arī aktualitātēm valsts un 

pašvaldības iestāžu darbībā tiek publicēta pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas novada ziņas”, kas iznāk vienu reizi mēnesī.  

Katru gadu pašvaldība sagatavo publisko pārskatu, kurā iekļauj informāciju par  

pašvaldības darbības mērķiem, izmaiņām pašvaldības funkciju nodrošināšanā, budžeta 

līdzekļu izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem. Pašvaldības Publiskais pārskats ir 

pieejams Dagdas novada pašvaldībā, pašvaldības bibliotēkās, kā arī tiek publicēts 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 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, piesaistot papildus finansējumu novadam nozīmīgu un ilgtspējīgu attīstību 

veicinošu projektu īstenošanai. 
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1. DAGDAS NOVADA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

1.1. PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA   

 

Dagdas novads atrodas Latvijas valsts dienvidaustrumu daļā un robežojas ar 

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

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

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

Baltkrievijas Republiku. Dagdas novada pierobežas pagasti, kas robežojas ar 

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

Dagdas novads izveidojās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

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

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

Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagasts. 
 
 

Novada teritorijas platība: 949,7 km2 

Novada administratīvais centrs: Dagdas pilsēta 

Attālums līdz galvaspilsētai: Rīga – 267 km 

Attālums līdz tuvākajām pilsētām (no Dagdas pilsētas):  

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

 

Dagdas novads, teritoriālās vienības un to izvietojums 
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Dagdas novada teritoriālās vienības, to raksturojums:

Nr. Teritoriālā vienība
Administratīvais 

centrs

Teritorijas 

platība (km
2
)

Iedzīvotāju 

skaits uz 

31.12.2019.

Iedzīvotāju 

blīvums 

(cilv./km
2
)

1. Dagdas pilsēta Dagda 2,92 2008 687,7

2. Andrupenes pagasts Andrupene 136,23 1027 7,5

3. Andzeļu pagasts Andzeļi 96,33 531 5,5

4. Asūnes pagasts Asūne 78,01 430 5,5

5. Bērziņu pagasts Porečje 98,22 324 3,3

6. Dagdas pagasts Ozoliņi 57,32 684 11,9

7. Ezernieku pagasts Ezernieki 128,62 667 5,2

8. Konstantinovas pagasts Konstantionova 79,06 466 6

9. Ķepovas pagasts Neikšāni 57,5 170 3

10. Svariņu pagasts Svarinci 92,09 324 3,5

11. Šķaunes pagasts Šķaune 123,4 493 4

949,7 7124 7,5Kopā:
 

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

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

Dagdas novads ir 17.vietā. Novada administratīvais centrs ir Dagdas pilsēta, kas atrodas 

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

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

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

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

Dagdas novada Andrupenes, Andzeļu un Ezernieku pagasti daļēji ir iekļauti 

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

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

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

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

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

Ižūns. Novadu šķērso vairākas upītes – Sarjanka, Dzeguze, Asūnīca. 
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Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) datiem – Zemes sadalījums zemes 

lietošanas veidos,  Dagdas novadā lielāko zemes platību pēc zemes lietošanas veida uz 

01.01.2019. sastāda meži – 43 439,0 ha jeb 45,9 %, kam seko lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme – 36 499,0 ha jeb 38,5 %  no kopējās Dagdas novada zemes platības 

t.sk. aramzeme – 25 449,0 ha, augļu dārzi – 246 ha, pļavas – 3 088 ha  un ganības – 

7 716,0 ha. Dagdas novada zemes sadalījumā 4 214 ha jeb 4,5 % sastāda ūdens objektu 

zeme, 3 214 ha jeb 3,4 % sastāda purvi, 2 629,0 ha jeb 2,8 % – krūmāji, 1766 ha jeb 1,9 

% – zeme zem ceļiem, 903 ha jeb 0,10 % – zem ēkām un pagalmiem un 2 084 ha jeb 

2,2% – pārējās zemes. Dagdas novadā kopā reģistrētas 13 518 zemes vienības ar kopējo 

platību 94 748 ha. 
 

 

1.2. PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN STRUKTŪRA   

 

Saskaņā ar Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra 

datiem kopējais iedzīvotāju skaits Dagdas novadā pēc deklarētās dzīvesvietas 2019.gada 

beigās (31.12.2019.) sastāda 7 124 iedzīvotāji, kas ir par 237 iedzīvotājiem jeb 3,2 % 

mazāk nekā 2019.gada sākumā – 7 361.  

 Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem pastāvīgo iedzīvotāju 

skaits pēc faktiskās dzīvesvietas 2019.gada sākumā Dagdas novadā sastāda 6 777 

iedzīvotāji, kas ir par 215 iedzīvotājiem mazāk nekā 2018.gada sākumā (6 992) un par 

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

iedzīvotāju skaitu 2019.gada sākumā. 2019.gada laikā pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc 

faktiskās dzīvesvietas Dagdas novadā ir samazinājies par 228 iedzīvotājiem un uz 

31.12.2019. sastāda 6 549, kas ir par 575 mazāk nekā deklarēto iedzīvotāju skaits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

39%

3%

4%
3%

2% 1%
2%

Dagdas novada zemes sadalījums pēc lietošanas 

veida uz 01.01.2019.
Meži

Lauksaimniecības zeme

Purvi

Ūdens objektu zeme

Krumāji

Zeme zem ceļiem

Zeme zem ēkām un pagalmiem

Pārējā zeme



 

16 
 

 Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2019.gadu 

 Iedzīvotāju skaita izmaiņas novada teritoriālajās vienībās 2019.gadā 

Pastāvīgo 

iedzīvotāju 

skaits         

(CSP dati )

01.01.2019. 31.12.2019. 01.01.2019.

1. Dagda 2067 2008 -59 2031 -36

2.
Andrupenes 

pagasts
1054 1027 -27 966 -88

3. Andzeļu pagasts 536 531 -5 473 -63

4. Asūnes pagasts 453 430 -23 410 -43

5. Bērziņu pagasts 340 324 -16 303 -37

6. Dagdas pagasts 719 684 -35 646 -73

7.
Ezernieku 

pagasts
697 667 -30 620 -77

8.
Konstantinovas 

pagasts
476 466 -10 427 -49

9.
Ķepovas 

pagasts
172 170 -2 147 -25

10. Svariņu pagasts 347 324 -23 305 -42

11. Šķaunes pagasts 500 493 -7 449 -51

KOPĀ: 7361 7124 -237 6777 -584

Nr.
Teritoriālā 

vienība

Deklarēto iedzīvotāju 

skaits                    

(PLMP dati)

Izmaiņas 

2019.gadā

Starpība                    

PMLP/CSP dati, 

01.01.2019. 

 

Iedzīvotāju blīvums Dagdas novadā 2019.gada beigās sastāda 7,5 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 (14 cilv./km2), Rēzeknes novadā (11 cilv./km2), Zilupes novadā (9 cilv./km2), 

Aglonas novadā (9 cilv./km2). 
 

Dagdas novadā 2 008 iedzīvotāji jeb 28,2 % no kopējā deklarēto iedzīvotāju 

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

pagastos savu dzīvesvietu deklarējuši 5 116 iedzīvotāji jeb 71,8 % no kopējā novadā 

deklarēto iedzīvotāju skaita. Dagdas novadā vislielākais iedzīvotāju blīvums  ir Dagdas 

pilsētā – 687,7 iedzīvotāji uz 1 km2, bet novada pagastos no 3,0 līdz 11,9 cilvēki uz 1 

km2. Vismazākais iedzīvotāju blīvums Dagdas novada lauku teritorijā ir pierobežas 

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

pagastā – 3.5 cilv./km2, bet vislielākais Dagdas pagastā – 11,9 cilv./km2. 

Aizvadītajā gadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies visās novada teritoriālajās 

vienībās vidēji par 3,3 %, bet visstraujāk iedzīvotāju skaits samazinājies Dagdas, 

Ezernieku un Andrupenes pagastos. Salīdzinot PMLP un CSP datus var secināt, ka 
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deklarēto iedzīvotāju skaits novadā 2019. gada sākumā ir par 584 vairāk nekā patstāvīgo 

iedzīvotāju skaits, kas liecina par to, ka Dagdas novadā deklarētie iedzīvotāji 2019.gadā 

reģistrējuši savu faktisko dzīvesvietu ārpus Dagdas novada. 

 
                                                                   /Avots: PMLP Iedzīvotāju reģistra statistika/ 

 

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

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

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

– 2019.gada 31.decembri – 7 124. Līdz ar to kopš Dagdas novada izveidošanās (pēdējos 

11,5 gados), iedzīvotāju skaits Dagdas novadā ir samazinājies par 2 325 iedzīvotājiem 

jeb 24,6 % no kopējā novada iedzīvotāju skaita uz 01.07.2009. Iedzīvotāju skaita 

samazinājums Dagdas novadā skaidrojams ar negatīvu migrācijas saldo un ilgstoši 

negatīvu iedzīvotāju dabisko pieaugumu. 

Dagdas novadā deklarēto iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra 

2019.gada beigās (PMLP dati):  

➢ līdz darbspējas vecumam – 788 jeb 11,07 % (uz 01.01.2019. – 828) 

t.sk. 392 vīrieši un 396 sievietes; 

➢ darbspējas vecumā  – 4 709 jeb 66,10 % (uz 01.01.2019. – 4 888) 

t.sk. 2 544 vīrieši un 2 165 sievietes; 

➢ pēc darbspējas vecuma – 1 627 jeb 22,83 % (uz 01.01.2019. – 1 645) 

t.sk. 589 vīrieši un 1 038 sievietes. 
 

 

Kopā: 7 124 jeb 100 % (uz 01.01.2019. – 7361) 

t.sk. 3 525 vīrieši un 3 599 sievietes. 
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Dagdas novadā 2019.gada beigās: 

➢ latvieši – 4 427  (uz 01.01.2019. – 4 592); 

➢ krievi – 1 779  (uz 01.01.2019. – 1 816); 

➢ baltkrievi – 481  (uz 01.01.2019. – 503); 

➢ poļi – 229  (uz 01.01.2019. – 237); 

➢ tautība nav izvēlēta - 80 (uz 01.01.2019. - 76); 

➢ pārējie – 128  (uz 01.01.2019. – 137). 
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➢ Latvijas pilsonis – 6 506 (uz 01.01.2019. – 6 721); 

➢ Latvijas nepilsonis – 496  (uz 01.01.2019. – 517); 

➢ Pārējie – 122 (uz 01.01.2019. – 123) 

1.3. EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE UN BEZDARBA RĀDĪTĀJI  

 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem 2019.gada sākumā Dagdas 

novadā reģistrēti 961 nodokļu maksātāji t.sk. 553 saimnieciskās darbības veicēji, bet 

2019.gada beigās – 955 nodokļu maksātāji t.sk. 556 saimnieciskās darbības veicēji 

(fiziskās personas), kas liecina par to, ka nodokļu maksātāju skaits novadā 2019.gada 

laikā ir samazinājies par 6 nodokļu maksātājiem. 

Saskaņā ar VID datiem, 2019.gadā Dagdas novadā reģistrēti 75 jauni nodokļu 

maksātāji, bet 81 nodokļu maksātājs ir izbeidzis savu saimniecisko darbību un izslēgts 

no nodokļu maksātāju reģistra. 

Informācija par Dagdas novada teritorijā reģistrēto nodokļu maksātāju skaitu 

sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas (VID dati)* 

91%

7%
2%

Iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības 

Dagdas novadā 2019.gada beigās

Pilsonis

Nepilsonis

Pārējie

Nr. Uzņēmējdarbības 

forma 

Uz 

01.01.2018. 

Uz 

01.01.2019. 

Uz 

31.12.2019 

Izmaiņas 

2019.gadā 

1. Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību  

97 131 122 -9 

2. Zemnieku 

saimniecība 

168 162 163 +1 

3. Sabiedriska vai 

reliģiska organizācija 

63 61 62 +1 

4. Individuālais 

uzņēmums 

12 11 11 0 
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Informācija atlasīta pēc nodokļu maksātāja juridiskās adreses (fiziskām personām – deklarētās 

dzīvesvietas adreses). /Avots: VID dati./ 
 

Vislielāko īpatsvaru reģistrēto nodokļu maksātāju sastāvā 2019.gada beigās 

veido fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji – 556 

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

saimniecības – 163 jeb 17,1%, 3. vietā SIA – 122 jeb 12,8 %, 4. vietā sabiedriskās un 

reliģiskās organizācijas – 62 jeb 7 % un 5. vietā Individuālie komersanti – 30 jeb 3,2 % 

no kopējo nodokļu maksātāju skaita.  

 

Saskaņā ar Lursoft statistikas datiem 2019.gadā uzņēmumi ar lielāko 

apgrozījumu ir “Meks auto” SIA, “Avots” Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība, “VTV 

14” SIA, Z/S “TINGALA”, Z/S “DAIRA”, “Brīvība” SIA, “Dagdas komunālā 

saimniecība” SIA, “Dagdas aptieka” SIA, Z/S “Bērzkalns”, “Amatmeistars-LE” SIA. 

58%

13%

17%

7%
3%

1% 0%
1%

0%

Nodokļu maksātāju skaits un struktūra 

2019.gada beigās

Saimnieciskās darbības veicējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Zemnieku saimniecība

Sabiedriska vai reliģiska

organizācija
Individuālais komersants

Individuālais uzņēmums

Budžeta iestāde

Kooperatīvā sabiedrība

Arodbiedrības un nodibinājumi

5. Budžeta iestāde 13 4 4 0 

6. Kooperatīvā 

sabiedrība 

6 6 5 -1 

7. Individuālais 

komersants 

36 31 30 -1 

8. Saimnieciskās 

darbības veicējs 

550 553 556 +3 

9. Arodbiedrības un 

nodibinājumi 

0 2 2 0 

                   KOPĀ: 945 961 955 -6 
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Saskaņā ar VID datiem 2019.gadā Dagdas  novadā vidējais darba ņēmēju skaits, 

kuru darba devēju juridiskā adrese ir Dagdas novada teritorijā sastāda 1 303, kas ir par 

74 darba ņēmējiem vairāk nekā iepriekšējā 2018.gadā (1 229 darba ņēmēji). Sadalījumā 

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

aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana – 562, kam seko “Augkopība un lopkopība, 

medniecība un saistītas palīgdarbības” – 133, “Veselības aizsardzība” – 97, 

“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus” - 83, “Koksnes, koka un 

korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana” – 

60, “Izglītība” – 59, “Ēdināšanas pakalpojumi” – 56, “Mežsaimniecība un mežizstrāde” 

– 53. Lielākais darba devējs Dagdas novadā ir Dagdas novada pašvaldība ar tās iestādēm 

un struktūrvienībām, kurās kopā nodarbināti 706 darba ņēmēji, jeb 54,19 % no kopējā 

darba ņēmēju skaita.  

Saskaņā ar VID sniegto informāciju, darba ņēmēju skaitā iekļauti tikai 

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

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

iedzīvotājiem, kuru juridiskā adrese nav Dagdas novadā ir Daugavpils būvniecības 

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

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

”Firma Madara 89”, SIA “Maxima Latvija”, u.c.   

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

ir Dagdas novada teritorijā, sadalījumā pēc darba devēja pamatdarbības veida 

pievienota šī pārskata 12.Pielikumā. 

2019.gada sākumā Dagdas novadā darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits sastāda  

4888, bet 2019.gada beigās – 4709, kas ir par 179 iedzīvotājiem mazāk nekā gada 

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

vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai – gan nodarbinātie, gan bezdarbnieki 

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

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem reģistrētā bezdarba 

līmenis Dagdas novadā 2019.gada beigās sastāda 12,4 %, kas ir augstāks nekā vidēji 

valstī – 4,9%,  Latgales statistiskajā reģionā – 10,3 % un blakus esošajā Krāslavas 

novadā – 11,0 %, bet zemāks nekā Kārsavas novadā – 17,6%, Ludzas novadā – 16,6 %, 

Rēzeknes novadā – 15,3% un Zilupes novadā – 19,2%. 

Salīdzinot ar 2019.gada janvāri, bezdarba līmenis Dagdas novadā 2019. gada 

laikā ir samazinājies par 1,5 %  no 13.9% – 12.4%, bet bezdarbnieku skaits ir 

samazinājies no 616 līdz 533 personai (mīnus 83 personas). 
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Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām 

uz 31.12.2019.: 

Reģistrēto 

bezdarbnieku 

skaits 

Dzimums Vecuma grupas 

Siev. Vīr. 15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60 + 

533 264 269 0 17 26 35 33 57 71 97 112 85 

 

 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem Dagdas novadā reģistrēti 533 

bezdarbnieki, no kuriem 264 sievietes, 269 vīrieši. Vērtējot reģistrētos bezdarbniekus 

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

59 gadi, savukārt mazākais 15 – 19 gadi un 20 – 24 gadi. 
 

 Novadā reģistrētie bezdarbnieki pēc bezdarba ilguma: 

• līdz 6 mēnešiem – 180 personas; 

• no 6-12 mēnešiem – 84 personas; 

• no 1-3 gadiem – 112 personas; 

• 3 gadi un vairāk – 157 personas. 

                                    Kopā: 533 personas 
 

 Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc izglītības līmeņa: 
 

• augstākā izglītība – 31 jeb 5,82 %,  

• profesionālā izglītība – 305 jeb 57,23%,  

• vispārējā vidējā izglītība – 90 jeb 16,88%,  

• pamatizglītība – 93 jeb 17,45%,  

• zemāka par pamatizglītību – 13 jeb 2,43%,  

• nav norādīta – 1 jeb 0,19 %. 

                      Kopā: 533 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. kods 90000041224 

Reģistrācijas apliecības datums 06.07.2009. 

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

Konsolidētajā finanšu pārskatā 

iekļauti sekojošu pašvaldības 

iestāžu gada finanšu pārskati: 

1. Dagdas novada pašvaldība 

2. Aleksandrovas pamatskola 

3. VSPC “Dagda” 

Pārskata periods: 01.01.2019. – 31.12.2019. 

Domes sastāvs – 15 deputāti                  

(no 15.06.2017. līdz 31.12.2019.) 

Aivars Trūlis – domes priekšsēdētājs 

 
Sandra Viškure – domes priekšsēdētāja 

vietnieks 
 

Olga Golube, Irēna Gžibovska, Aleksandrs 

Gžibovskis, Inese Plesņa, Raitis Azins, 

Viktors Krūmiņš, Vija Nipere, Raimonds 

Nipers, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Anatols 

Viškurs, Pēteris Tukišs, Juris Kavuns. 

Pašvaldības izpilddirektors: Artjoms Gekišs 

Revidenti: SIA „Nexia Audit Advice”, 

Reģ.Nr.40003858822,  Grēcinieku iela 9-3, 

Rīga, LV-1050, Latvija.                       

Licence Nr.134, LR Zvērināta revidente                   

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

 

Dagdas novada dome ir pašvaldības 

iedzīvotāju pārstāvībai ievēlēts 

lēmējorgāns 15 pašvaldības deputātu 

sastāvā, kas pieņem lēmumus, 

nosaka pašvaldības institucionālo 

struktūru, lemj par autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā 

nodrošina pašvaldībai deleģēto 

valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā 

un izpilda pašvaldības budžetu, ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisko darbību 

un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Lai nodrošinātu novada domes darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, 

dome no pašvaldības deputātiem ievēlēja pastāvīgās komitejas: Finanšu un attīstības 

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

jautājumu komiteja: 7 deputātu sastāvā. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas:  
 

 

 Administratīvo aktu apstrīdēšanas    

komisija 

 Civilās aizsardzības komisija 

 Zemes nomas tiesību izsoles komisija 

 Administratīvā komisija  Medību koordinācijas komisija 

 Dzīvokļu jautājumu komisija  Interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisija 

 Ētikas komisija 

 Iepirkumu komisija 

 Vēlēšanu komisija  Pedagoģiski medicīniskā komisija 

 Zemes komisija  Interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisija 

 Darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izvērtēšanas komisija 
 

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

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

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no 10 (desmit) nodaļām 

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

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

kultūras un sporta nodaļa, Vides un tautsaimniecības nodaļa, kā arī Dagdas novada 

būvvalde un Dagdas novada bāriņtiesa.  
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Dagdas novada pašvaldības padotībā uz 31.12.2019. kā nodokļu maksātāja 

struktūrvienības bija reģistrētas 25 pašvaldības iestādes t.sk. 9 izglītības iestādes: 

Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, Andrupenes PII “Avotiņš”, Dagdas vidusskola, Ezernieku 

vidusskola, Andrupenes pamatskola, Asūnes sākumskola, Šķaunes sākumskola, Dagdas 

Mūzikas un mākslas skola, Dagdas novada Sporta skola., pašvaldības sniegto 

pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 9 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 un 7 pārējās iestādes: Dagdas novada Kultūras centrs, Dagdas novada 

bibliotēka, Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrs, Dagdas novada Tūrisma 

informācijas centrs, Muzejs “Andrupenes lauku sēta”, Dagdas novada Sociālais centrs 

(no 01.02.2019.). 

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

veselības aprūpes pieejamībai Andrupenē, Asūnē, Konstantinovā un Šķaunē darbojas 

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

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

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

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

reģistrētās biedrības, piesaistot papildus finansējumu dažādu projektu realizācijai un 

aktivitāšu dažādošanai. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidotas 2 (divas) pašvaldības 

iestādes - Aleksandrovas pamatskola (Konstantinovas pagastā) un Veselības un sociālo 

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

Saskaņā ar pašvaldības datiem novada pašvaldībā 2019.gadā tika nodarbināti 706 

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

kuriem pašvaldībā nav pamatdarba vieta. 
 
 

Darbinieku skaits pašvaldības iestādēs 2019.gadā 
 

Pašvaldības iestādes, struktūrvienības  Darbinieku skaits 

01.01.2019. 

Darbinieku skaits 

31.12.2019. 

1. Dagdas novada pašvaldība t.sk.                                                     599 573 

1.1. novada pašvaldības administrācija, nodaļas 

un dienesti t.sk. bāriņtiesa un sociālais dienests 

80 79 

1.2. PII "Saulīte" 41 41 

1.3. Dagdas vidusskola 77 77 

1.4. Dagdas Mūzikas un mākslas skola 14 14 

1.5. Dagdas novada sporta skola 8 8 

1.6. Dagdas novada Kultūras centrs  43 43 
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1.7. Dagdas novada bibliotēka  18 18 

1.8.Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrs 6 6 

1.9. Dagdas Tūrisma informācijas centrs 1 2 

1.10. PI "Pilsētsaimniecība" 24 24 

1.11. Andrupenes pagasta pārvalde 21 22 

1.12. Andzeļu pagasta pārvalde 12 14 

1.13. Asūnes pagasta pārvalde 21 21 

1.14. Bērziņu pagasta pārvalde 15 13 

1.15. Ezernieku pagasta pārvalde 19 19 

1.16. Konstantinovas pagasta pārvalde 16 16 

1.17. Ķepovas pagasta pārvalde 13 14 

1.18. Svariņu pagasta pārvalde 19 18 

1.19. Šķaunes pagasta pārvalde 17 16 

1.20.Ezernieku vidusskola 43 43 

1.21. Andrupenes pamatskola 18 18 

1.22. Andzeļu pamatskola 24 0 

1.23.Asūnes sākumskola 21 19 

1.24. Šķaunes sākumskola 13 13 

1.25. PII ”Avotiņš” 12 12 

1.26. Muzejs” Andrupenes lauku sēta” 3 3 

2. PI "VSPC "Dagda"" 78 79 

3. Aleksandrovas pamatskola 59 

t.sk.  

31 pedagogs 

54  

t.sk.  

28 pedagogi 

 736 706 
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3. DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

 

Dagdas novada pašvaldības 2019.gada budžets – Saistošie noteikumi Nr.2019/5 

“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”  tika apstiprināti pašvaldības 

domes sēdē 2019.gada 25.aprīlī (protokols Nr.5, 24.§). 

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot kāds līdzekļu apjoms ir 

nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.  

Pašvaldības dome organizē pašvaldības budžeta izpildi, nodrošina  nodokļu 

iekasēšanu un līdzekļu racionālu izlietošanu, pamatojoties uz spēkā esošajiem 

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

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

budžetu, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu 

uzdevumu finansēšanu. 

Dagdas novada pašvaldības 2019.gada budžetā grozījumi veikti divas reizes: 

➢ 31.10.2019., apstiprinot Saistošos noteikumus Nr.2019/10 “Grozījumi 

Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.2019/5 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” (prot. 

Nr.11, 10.§). 

➢ 28.01.2020., apstiprinot Saistošos noteikumus Nr.2020/1 “Grozījumi Dagdas 

novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2019/5 

“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” (prot. Nr.2, 5.§). 

Dagdas novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpilde apstiprināta pašvaldības 

domes sēdē 2020.gada 28.janvārī (protokols Nr.2, 6.§), bet Dagdas novada pašvaldības 

konsolidētais 2019.gada pārskats apstiprināts pašvaldības domes sēdē 2020.gada 

26.jūnijā (protokols Nr.10, 4.§). 

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

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

Dagdas novada pašvaldības 2019.gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu 

pārskata revīziju, pamatojoties uz 2019.gada 23.septembra līgumu Nr.DNP-19-11/R ir 

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

Novika, sertifikāts Nr.106. 

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

budžeta, kā arī ziedojumiem un dāvinājumiem. 

 Dagdas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 

2019.gadā sastāda EUR 10 120 491, kas ir par 0,09% mazāk kā apstiprināts gada plāns 

(EUR 10 129 596) un par EUR 784 058 jeb 8.4 % vairāk nekā iepriekšējā 2018.gadā, 

bet pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastāda EUR 10 575 719, kas ir par EUR 1 677 

122 jeb 18,9% vairāk nekā 2018.gadā (EUR 8 898 597).  

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 

2019.gadā sastāda EUR 374 854, kas ir par EUR 170 718 jeb 31,29 % mazāk nekā 

iepriekšējā 2018.gadā (EUR 545 572), bet pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 

sastāda EUR 409 386, kas ir par EUR 251 282 jeb 38 % mazāk nekā 2018.gadā (EUR 

660 668).  

Dagdas novada pašvaldības ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem pēc 

naudas plūsmas 2019.gadā sastāda EUR 28 000, kas ir par EUR 21 184 jeb 310,8 % 

vairāk nekā iepriekšējā, 2018. gadā (EUR 6 816), bet izdevumi no ziedojumiem un 

dāvinājumiem sastāda EUR 3 000, kas ir par EUR 4 145 jeb 58,01 % mazāk nekā 

2018.gadā (EUR 7 145).  

 

3.1. PAŠVALDĪBAS  BUDŽETA IEŅĒMUMI  

 

Dagdas novada pašvaldības konsolidētā budžeta kopējie ieņēmumi 2019.gadā 

sastādīja 10 495 345 euro, kas ir par 0,09 % mazāk kā apstiprinātais plāns (10 504 871 

euro), un par 613 340 euro jeb 6,2 % vairāk kā tika iekasēts iepriekšējā pārskata periodā. 

No kopējiem 2019.gada ieņēmumiem 10 120 491 euro (96,43%) ir pamatbudžeta 

ieņēmumi, savukārt 374 854 euro (3,57%) ir speciālā budžeta ieņēmumi. 
 

Pamatbudžeta 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. 

 2019.gadā Dagdas novada pašvaldības pamatbudžetā saņemti kopsummā 10 120 

491 euro, kas ir par 0,09 % mazāk kā apstiprinātais plāns (10 129 596 euro) un par 784 

058 euro jeb 8,4% vairāk kā tika saņemts iepriekšējā pārskata periodā. 

 2019. gadā lielāko ieņēmumu daļu, jeb 31,9 % no kopējā pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumu apjoma, veido nodokļu ieņēmumi - 3 226 482 euro, savukārt 

254 553 euro, jeb 2,5% veido nenodokļu ieņēmumi, 696 660 euro, jeb 6,9 % veido 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 5 543 867 euro, jeb 54,8 % 

veido saņemtie valsts budžeta transferti un 321 088 euro, jeb 3,2 % veido saņemtie 

pašvaldību budžetu transferti. 
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Dagdas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra 2018. - 2020.gadā 

 

Nodokļu ieņēmumi 2019.gada pamatbudžetā sastādīja 3 226 482 euro, un lielākā 

nodokļu ieņēmumu daļa ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas pašvaldības 

budžetā 2019.gadā sastādīja 2 768 651 euro jeb 27,4% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir 

par 0,02% vairāk nekā budžeta plāns (2 768 000 euro) un salīdzinājumā ar 2018.gadu 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir pieauguši par 290 197 euro jeb 11,7 %. 

Nākamā nodokļu ieņēmumu daļa ir ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, kas 

2019.gada pamatbudžetā sastādīja 457 831 euro, kas ir par 0,4 % vairāk nekā gada plāns 

(456 000 euro). Šī nodokļa īpatsvars kopējos ieņēmumos sastāda 4,5 % un salīdzinājumā 

ar 2018. gadu, šī nodokļa ieņēmumi ir palielinājušies par 24 610 euro jeb 5,7 %. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi veido 421 900 euro, jeb 92 % 

no kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem. Gada plāns (420 000 euro) šajā 

pozīcijā ir izpildījies par 100,4 %, savukārt salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu 

nodokļa maksājumos par zemi saņemts par 23 993 euro jeb 6,03 % vairāk. 

 No kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem 2019.gadā, nodokļa 

maksājumi par ēkām sastāda tikai 17 127 euro jeb 3,7 %. Gada plāns ir izpildījies par 

97,9 % un ir par 189 euro jeb 1,1% palielinājies salīdzinot ar 2018.gadu. Nodokļa 

maksājumi par mājokļiem 2019.gadā sastāda 18 804 euro, jeb 4,1 % no kopējiem 

nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem, un ir par 428 euro jeb 2,3 % vairāk nekā 

2018.gadā. 

 

 Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā 2019.gadā sastādīja 254 553 euro, kas 

veido tikai 2,5 % no kopējiem gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Plāns izpildījās par 

100,1 % un salīdzinājumā ar 2018.gada ieņēmumiem šie ieņēmumi palielinājušies par 

128 393 euro jeb 101,8 %. Nenodokļu ieņēmumus 2019.gadā veido ieņēmumi no 
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dividendēm (13 037 euro), valsts nodevām (6 880 euro), pašvaldību nodevām (1 385 

euro), naudas sodiem un sankcijām (1 807 euro), pārējiem nenodokļu ieņēmumiem (11 

513 euro), citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem (8 016 euro) kā arī ieņēmumiem 

no pašvaldības īpašumu pārdošanas (219 931 euro). 

 

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2019. gadā tika saņemti 696 660 euro 

apmērā, kas sastāda 6,9 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un gada plāns (715 

100 euro) ir izpildījies par 97,4 %. Salīdzinājumā ar 2018.gadu (658 180 euro) šis 

ieņēmumu veids ir palielinājies par 38 480 euro jeb 5,9 %. Lielākos ieņēmumus sadaļā 

maksas pakalpojumi sastāda: maksa par izglītības pakalpojumiem 94 132 euro, jeb 

13,51 % no kopējiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri 72 581 euro, 

jeb 10,4 % no visiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 529 540 euro, jeb 76,01 % no kopējiem maksas pakalpojumu 

ieņēmumiem. Vēl šajā ieņēmumu sadaļā būtiski ir ieņēmumi par komunālajiem 

pakalpojumiem – 134 769 euro, jeb 19,34 % no visiem ieņēmumiem par sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem. Jāpiebilst, ka galvenie šī ieņēmuma veida iekasētāji un 

pakalpojuma sniedzēji ir novada pagastu pārvaldes, jo Dagdas pilsētā galvenos 

komunālos pakalpojumus (centralizētā apkure, ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumi, 

māju apsaimniekošana) sniedz izveidotā pašvaldības SIA “Dagdas komunālā 

saimniecība”. Viņi paši arī iekasē ieņēmumus par šiem pakalpojumiem. 

 

 Valsts budžeta transferti ir lielākā pašvaldības ieņēmumu sadaļa un 2019. gadā 

sastāda 5 543 867 euro, jeb 54,8 % no kopējiem 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Plāns ir izpildījies par 99,7 % (5 560 061 euro) un salīdzinājumā ar 2018.gadu šie 

ieņēmumi ir par 119 096 euro jeb 2,2 % lielāki. Valsts budžeta transfertus veido: 1) 

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem (2 761 744 euro), kas 

sastāda 49,8 % no kopējiem valsts budžeta transfertiem. 2) Saņemtie transferti Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem, un 2019.gadā šie ieņēmumi sastāda 138 844 euro, jeb 2,5 % no kopējiem 

Valsts budžeta transfertiem. 2019. gadā kā lielāko investīciju projektu var minēt projekta 

Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūves īstenošanu (Porečje – Malcāni -

Krasnapole) 3) Saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2019.gadā 

sastādīja 2 643 279 euro, jeb 47,7% no kopējiem v/b transfertiem, plāns (2 640 279 

euro) tika izpildīts par  100,11%. Pašvaldību budžetu transferti 2019.gadā saņemti 321 

088 euro apmērā un tie sastāda 3,2 % no kopējiem ieņēmumiem. Šajā gadā saņemto 

ieņēmumu apjoms ir par 186 647 euro jeb 138,8% lielāks, salīdzinot ar 2018.gadā 

saņemto. Šis pieaugums izskaidrojams ar to, ka Dagdas novada pašvaldība kopā ar 

Krāslavas novada pašvaldību realizē projektu, kur Eiropas Savienības finansējums tiek 

saņemts no Krāslavas novada pašvaldības kā pašvaldību budžetu transferti, kā arī šos 

ieņēmums veido ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem savstarpējo 

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

sniegtajiem pakalpojumiem savstarpējo norēķinu veidā ar citām pašvaldībām. 
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Speciālā budžeta ieņēmumi: 

  Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gadā bija 374 854 euro apmērā, kas sastāda 

3,57 % no pašvaldības budžeta kopējiem ieņēmumiem, izpilde no plānotā apjoma 

sastāda 99,8 % un salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu tie ir par 170 718 euro jeb 

31,29 % mazāki, jo 2018.gadā atspoguļoti papildus saņemtie līdzekļi ES politiku 

instrumentu projektiem. Valsts budžeta finansējuma apjoms pašvaldības autoceļu tīkla 

uzturēšanai sastādīja 368 275 euro. 

 Jāpiebilst, ka lielāko speciālā budžeta ieņēmumu daļu, jeb 98,2 % sastāda tieši 

saņemtie valsts budžeta transferti, un tikai 1,8 % ieņēmumu sastāda dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi - 6 579 euro. 
 

3.2 PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMI  

 

Pašvaldības konsolidētā budžeta kopējie izdevumi 2019.gadā sastādīja 10 985 

105 euro. No tiem 10 575 719 euro jeb 96,3 % bija pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

un 409 386 euro jeb 3,7 % pašvaldības speciālā budžeta izdevumi. Salīdzinājumā ar 

2018.gadu (9 559 265 euro) šī gada izdevumi ir par 1 425 840 euro jeb 14,92 % lielāki. 

 

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām: 
 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā sastādīja 10 575 719 euro un 

budžeta plāns ir izpildījies par 98,8 %. Lielāko budžeta izdevumu īpatsvaru atbilstoši 

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

darba devēja VSAO iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 6 190 048 euro, kas 

sastāda 58,5 % no visiem pamatbudžeta izdevumiem, plāns ir izpildījies par 99,8 % un 

salīdzinājumā ar 2018.gadu šie izdevumi ir palielinājušies par 164 234 euro jeb 2,7 %.  

Otrā lielākā sadaļa ir izdevumi precēm un pakalpojumiem 2 066 499 euro, kas 

sastāda 19,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, plāns ir izpildījies par 98,6 % 

un salīdzinājumā ar 2018.gadu šī izdevumu sadaļa ir palielinājusies par 112 580 euro 

jeb 5,8 %.  

Trešā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai 1 742 479 

euro, jeb 16,5 % no kopējiem izdevumiem, salīdzinājumā ar 2018.gadu, šī izdevumu 

sadaļa ir palielinājusies par 1 402 650 euro jeb 412,8 %, jo palielinājās realizēto projektu 

apjoms.   

Ceturtā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi sociālajiem pabalstiem, kas 

2019.gadā sastādīja 449 026 euro, kur pensijas un sociālie pabalsti naudā veido 81,2 % 

no kopējiem izdevumiem sociālajiem pabalstiem. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu šie izdevumi ir nedaudz samazinājušies par 4 665 euro jeb 1,03 %.  
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Piektā lielākā izdevumu sadaļa ir uzturēšanas izdevumu transferti 101 881 euro, 

kas sastāda 1 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, gada plāns ir izpildījies par 

100 %. 

Dagdas novada pašvaldības izdevumu struktūra pa ekonomiskajām 

kategorijām 2018.- 2020.gadā 

 

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām: 

Vērtējot pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, 

tad 2019.gadā vislielākos izdevumus sastāda izdevumi izglītībai. 

Izglītība. Izdevumi izglītībai 2019.gadā sastāda 4 239 202 euro, jeb 40,1 % no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Gada plāns ir izpildījies par 99,9 % un 

salīdzinājumā ar 2018.gadu izdevumi ir palielinājušies par 128 753 euro jeb 3,13 %. 

Pamatojums augstajam izdevumu īpatsvaram ir tāds, ka Dagdas novada pašvaldībā 

darbojas 11 izglītības iestādes - 2 vidusskolas (Dagdas vidusskola un Ezernieku 

vidusskola) 1 pamatskola (Andrupenes pamatskola) 2 sākumskolas (Asūnes sākumskola 

un Šķaunes sākumskola), speciālā skola – Aleksandrovas pamatskola, Mūzikas un 

mākslas skola, Dagdas novada Sporta skola un vēl 2 pirmsskolas izglītības iestādes PII 

“Saulīte” Dagdā un Konstantinovā, PII “Avotiņš” Andrupenē. 2019.gadā tika likvidēta 

Andzeļu pamatskola. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ir otra lielākā izdevumu sadaļa. Izdevumi 

2019.gadā sastādīja 2 365 390 euro, jeb 22,4 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, 

un plāns izpildījās par 97,1 %. Salīdzinot ar 2018.gadu izdevumi ir krasi palielinājušies 

par 1 336 597 euro jeb 129,9 %. Izdevumu pieaugums saistīts ar vērienīgu projektu 

īstenošanu, tādu, kā Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētā un grants ceļu pārbūve pagastos. 

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

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

uzturēšanu pienācīgā kārtībā. Šim mērķim Dagdā ir izveidota pašvaldības iestāde 

“Pilsētsaimniecība”, kura nodarbojas ar teritorijas labiekārtošanu pilsētā un Dagdas 
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pagastā, veic dažādus kārtējos remontus pašvaldības iestādēs un rūpējas par pašvaldības 

īpašumā esošo dzīvojamo fondu.  

Atpūta, kultūra un reliģija ir trešā lielākā izdevumu sadaļa pašvaldības 

pamatbudžetā un 2019.gadā izdevumi sastādīja 1 279 767 euro, jeb 12,1 % no kopējiem 

izdevumiem. Plāns tika izpildīts par 98,5 % un salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata 

periodu šie izdevumi ir palielinājušies par 263 146 euro jeb 25,9 %, kas saistīts ar 

projekta īstenošanu Dagdas vidusskolas stadiona pārbūvei. 

Veselība ir ceturtā lielākā izdevumu sadaļa un 2019.gadā izdevumi sastāda 1 016 

970 euro, kas ir 9,6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu šie izdevumi ir palielinājušies par 55 666 euro jeb 5,8 %. 

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

darbojas pašvaldības FVP vai FAP, kuri sniedz ambulatoros pakalpojumus vietējiem 

iedzīvotājiem un saņem daļēju finansējumu no Nacionālā veselības centra. 

Vispārējie valdības dienesti – šajā izdevumu sadaļā tiek atspoguļoti visi izdevumi 

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

procentu maksājumi. Pašvaldībā darbojas Dagdas novada pašvaldības administrācija, 

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

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

Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes). Izdevumi Valsts 

pārvaldei 2019.gadā sastādīja 822 751 euro, jeb 8,4 % no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem. Budžeta plāns ir izpildījies par 99,7 % un salīdzinājumā ar 2018.gadu šie 

izdevumi ir samazinājušies par 85 235 euro jeb 9,4 %, kas saistīts ar reorganizāciju, kura 

notika 2018. gada 1.jūlijā un štata vienību samazinājumu pagastu pārvaldēs. 

Sociālā aizsardzība ir sestā lielākā izdevumu sadaļa un šajā sadaļā 2019. gadā 

izdevumi sastādīja 689 614 euro, jeb 6,5 % no kopējiem 2019.gada pamatbudžeta 

izdevumiem. Plāns tika izpildīts par 98 % un salīdzinot ar 2018. gadu izdevumi ir 

samazinājušies par 1 810 euro jeb 0,3 %. 

Sabiedriskā kārtība un drošība ietver sevī izdevumus saistītus ar bāriņtiesas 

uzturēšanu un 2019.gadā izdevumi sastādīja 102 380 euro, jeb 1 % no kopējiem 

izdevumiem. 

Sadaļa Ekonomiskā darbība ietver sevī izdevumus saistītus ar novada būvvaldes 

darbību un Tūrisma informācijas centra darbību. Kopējie izdevumi 2019.gadā sastādīja 

59 645 euro, jeb 0,6 %. Salīdzinājumā ar 2018.gadu šie izdevumi samazinājās par 11 172 

euro jeb 15,8 %. 
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Dagdas novada pašvaldības izdevumu struktūra pa funkcionālajām 

kategorijām 2018.-2020.gadā 

 

 

 

Lai varētu nodrošināt visus 2019.gada izdevumus, konkrētiem mērķiem tika 

noslēgti divi aizņēmuma līgumi par kopējo summu EUR 785 400, no kuriem 2019.gadā 

izlietoti EUR 632 850 un gada laikā tika atgriezti iepriekš ņemtie aizņēmumi par kopējo 

summu EUR 559 739. Par to sīkāk atspoguļots sadaļā Pašvaldības aizņēmumi. Līdzekļu 

atlikums pamatbudžetā 2019.gada sākumā bija  EUR 325 626, bet līdzekļu atlikums 

gada beigās sastādīja EUR 384 872. 

Speciālā budžeta izdevumi 

Speciālā budžeta izdevumi 2019.gadā sastādīja 409 386 euro, kas ir 3,7 % no 

kopējiem Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2018.gadu 

speciālā budžeta izdevumi ir samazinājušies par 251 282 euro jeb 38 %. Speciālajā 

budžetā galveno īpatsvaru, jeb 90 % veido izdevumi pašvaldības pārziņā esošā autoceļu 

tīkla uzturēšanai un ar to saistītiem pasākumiem t.sk. projektu realizācijai. 

 Vērtējot speciālā budžeta izdevumus pa ekonomiskajām kategorijām, vislielāko 

īpatsvaru veido izdevumi par precēm un pakalpojumiem – 318 437 euro, jeb 77,8 % no 

visiem speciālā budžeta izdevumiem, plāns (318 529 euro) ir izpildījies par 99,9 %. Otrā 

lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi atlīdzībai 50 671 euro, jeb 12,4 % no kopējiem 

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

tiek maksāts ceļu inženierim un daļēji vairākiem ceļu strādniekiem. Trešā lielākā 

izdevumu sadaļa ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai 17 230 euro, jeb 4,21 % no 

visiem speciālā budžeta izdevumiem, kas salīdzinot ar 2018.gadu samazinājās par 
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Ekonomiskā darbība 70 817 59 645 76 000

Vides aizsardzība 22 291 0 30 000
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Veselība 961 304 1 016 970 1 063 335
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320 613 euro jeb 94,9 %, un samazinājums izskaidrojams ar to, ka 2018.gadā šajā sadaļā 

tika atspoguļoti pagastu grants ceļu pārbūvju projektu izdevumi. 

Atbilstoši funkcionālajām kategorijām vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda 

izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 385 576 euro, jeb 94,2 % no visiem 

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

visi izdevumi, saistītie ar autoceļu tīkla uzturēšanu pašvaldībā. 

 Autoceļu fonda finansējuma sadalījums pa pašvaldības teritoriālajām vienībām 

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

domē apstiprinātajiem autoceļu fonda līdzekļu sadalījuma noteikumiem, ņemot vērā 

ceļa kopgarumu un grupas, piemērojot noteiktu koeficientu. 

 Sakarā ar to, ka ar 2020.gadu tiek likvidēts speciālais budžets, līdzekļu atlikums 

EUR 23 048 apmērā, pārskaitīts uz pašvaldības pamatbudžetu, ko sastāda neizlietotā 

Dabas resursu nodokļa atlikums, jo 2019.gadā saņemtā mērķdotācija autoceļu 

uzturēšanai izlietota pilnā apmērā. 
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4. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI 

Pašvaldības ir tiesīgas ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai gadskārtējā 

valsts budžeta likumā paredzētajiem mērķiem. Pašvaldības parāda saistības, kurām 

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

saistībām, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada 

pamatbudžeta ieņēmumiem, neskaitot mērķdotācijas un iemaksas PFIF. 

 Dagdas novada pašvaldības kopējais saistību apjoms uz 2019.gada sākumu 

sastāda EUR 3 137 890, bet uz 2019.gada beigām -  EUR 3 999 947. No kopējām 

pašvaldības saistībām aizņēmumi sastāda  EUR 3 986 486 jeb 99,7%, bet galvojumi 

EUR 13 461 jeb 0,3%.  

Dagdas novada pašvaldības saistību īpatsvars budžetā 2019.gada sākumā sastāda 

8,09 %, bet 2019. gada beigās 7,56 % no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 

un iemaksām PFIF, kas sastāda EUR 7 360 484.  
 

4.1. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI  

 

Uz 2019.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldībai jānodrošina iepriekšējos gados 

saņemto aizņēmumu atmaksu saskaņā ar 42 aizdevuma līgumiem, kas noslēgti 2004.-

2018.gadā, par kopējo atlikušo summu EUR 2 707 136.  

2019.gada laikā pašvaldība ar Valsts kasi ir noslēgusi 2 (divus) Aizdevuma 

līgumus par kopējo summu EUR 785 400 (2018.gadā - EUR 768 900), no kuriem 

aizvadītajā – 2019. gadā izlietoti EUR 632 850,-, bet kopējais aizņēmumu palielinājums 

sastāda EUR 1 067 605, jo 2019.gadā izlietots aizņēmums Dagdas novada lauku ceļu 

infrastruktūras pārbūvei EUR 434 755 apmērā, saskaņā ar 2018.gadā noslēgto 

aizdevuma līgumu. 
 

Pašvaldības noslēgtie aizdevuma līgumi 2019.gadā, EUR 

 

Nr. 

 

Aizdevuma izlietošanas mērķis 

Līguma   datums/ 

atmaksas termiņš 

Līguma 

summa 

(EUR) 

2019.gadā 

saņemtā 

summa 

1. ELFLA projekta “Krāslavas un Dagdas 

novadu ceļu tīkla rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās 

teritorijās” īstenošanai 

16.09.2019.                      

līdz 20.09.2039. 

508 500 355 950 

2. Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta ”Veselīga dzīve- 

pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” 

investīciju daļas īstenošanai 

25.09.2019.            

līdz 20.09.2039. 

276 900 276 900 

 

KOPĀ:  785 400 632 850 
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 Iepriekš minētais projekts “Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

projekta ”Veselīga dzīve- pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” investīciju daļas 

īstenošanai”, kura vajadzībām tika ņemts aizņēmums, 2019.gadā  tika veiksmīgi 

īstenots, savukārt ELFLA projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla 

rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” īstenošana 

turpinās un tas tiks pabeigts un aizņēmums izņemts 2020.gadā. 

Uz pārskata gada beigām – 31.12.2019. Dagdas novada pašvaldības neatmaksāto 

aizņēmumu atlikums sastāda EUR 3 215 002, kas ir par EUR 507 866 palielinājies 

salīdzinot ar pārskata gada sākumu, jo 2019.gadā saņemti aizdevumi EUR 1 067 605 

apmērā, savukārt atmaksātie aizdevumi sastāda EUR 559 739. 

Izdevumi aizdevumu procentu un apkalpošanas maksas apmaksai sastāda EUR 7 

144,  kas ir par 1617 EUR  mazāk nekā 2018.gadā (EUR 8 761), jo samazinās aizdevumu 

procenti iepriekšējos gados noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem ar Valsts kasi un Vides 

investīciju fondam atmaksājamā pamatsumma. 2019.gadā beidzies atmaksas termiņš 

diviem 2014. gadā noslēgtajiem Aizdevuma līgumam ar Valsts kasi un trijiem 2004. un 

2005. gadā noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem ar Vides investīciju fondu. 

 

Saņemto un atmaksāto aizņēmumu apmērs 2015. – 2019.gādā, EUR 
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 Pēc aizņēmuma izlietošanas mērķa un atlikušās summas uz 31.12.2019. visvairāk 

aizņēmumu atmaksai līdzekļi paredzēti autoceļu sakārtošanai – 6 līgumi par kopējo 

atlikušo summu EUR 1 062 912, kas sastāda 33 % no visiem aizdevumiem, ieskaitot 

novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūvei atlikušo aizņēmumu summu, kas sastāda 

EUR 571 536; Izglītības iestāžu investīciju projektu realizācijai Dagdas pilsētā un 

pagastos – 8 līgumi par kopējo atlikušo summu EUR 843 974, kas sastāda 26%. Novada 

ūdenssaimniecības sakārtošanai atlikušo aizņēmumu summa sastāda EUR 492 519 jeb 

15 % no visiem aizdevumiem (7 līgumi), 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 332 

246 jeb 10 % (6 līgumi); Nedaudz mazāk - EUR 314 204 jeb 10 % siltumapgādes 

sistēmu sakārtošanai un katlu māju rekonstrukcijai (4 līgumi); EUR 122 671 transporta 

iegādei t.sk. pasažieru mikroautobusu iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai (5 

līgumi); EUR 46 476,- jeb 2 % veselības aprūpes pieejamības  nodrošināšanai – 

rentgena iekārtas iegādei pašvaldības iestādei VSPC “Dagda” (1 līgums). 

(Informācija par pašvaldības noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem, to summām un 

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

pašvaldības aizņēmumiem 2019.gadā, EUR” uz 8 lpp.) 

 

4.2. PAŠVALDĪBAS GALVOJUMI  

 

2019. gadā Dagdas novada pašvaldība nav sniegusi jaunus galvojumus. 

2009.gadā pašvaldība sniegusi 1 galvojumu SIA "Dagdas komunālā saimniecība" 

ūdenssaimniecības projekta realizācijas nodrošināšanai par kopējo summu EUR 

110 130,-  un 9 galvojumus  fiziskām personām studiju aizdevumu saņemšanai (2004.-

2011.gadā) par kopējo summu EUR 21 578, kas kopā sastāda EUR 131 708. 
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Uz 2019.gada 1. janvāri pašvaldības galvotās aizņēmuma summas atlikums 

sastāda EUR 12 973, bet pārskata gada beigās (31.12.2019.) – EUR 1 021, kas ir par 

EUR 11 952 mazāk nekā gada sākumā.  

 

Galvotās aizņēmuma summas samazinājums saistīts ar to, ka 2019.gadā SIA 

“Dagdas komunālā saimniecība” pilnā apmērā atmaksāja 2009.gadā saņemto 

aizdevumu ūdenssaimniecības projekta realizācijai EUR 10 986 apmērā saskaņā ar 

aizdevuma atmaksas grafiku, savukārt, fiziskās personas atmaksājušas studiju 

aizdevumus par kopējo summu EUR 966 t.sk. dzēsušas studiju aizdevumus pirms 

termiņa. Uz 2019.gada 31. decembri pašvaldības galvotās aizņēmuma summas 

atlikumu, kas ir EUR 1 021 sastāda tikai fizisko personu galvotie studiju aizdevumi. 

Informācija par pašvaldības noslēgtajiem Galvojumu līgumiem, to summām un 

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

pašvaldības galvojumiem 2019.gadā, EUR” uz 1 lpp. 
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5. PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI 

Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot 

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

ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.  

 

5.1. LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ 

 

Dagdas novada pašvaldība ir 100 % kapitāla daļu turētājs pašvaldības SIA 

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

siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumus Dagdas pilsētā un 

ūdensapgādes pakalpojumus Dagdas pagastā, kā arī sniedz citus pakalpojumus -

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

ūdens skaitītāju uzstādīšanas, nomaiņas u.c. pakalpojumus.  

2019. pārskata gadu SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir noslēgusi ar 

zaudējumiem EUR 5 847 apmērā, savukārt iepriekšējo, 2018.gadu, ar zaudējumiem 

EUR 29 858 apmērā. 

 Uz 2019.gada sākumu SIA “Dagdas komunālā saimniecība” pašu kapitāls 

sastādīja EUR 664 031 un, salīdzinot ar 2018.gada sākumu, sabiedrības pašu kapitāls ir 

samazinājies par EUR 12 443. Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātā 

2019. pārskata gada beigās pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi jeb līdzdalība 

radniecīgo kapitālsabiedrības kapitālā ir samazinājusies par EUR 5 847, ko sastāda 

2019. pārskata gada zaudējumi. Līdz ar to uz  pārskata gada beigām Dagdas novada 

pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi SIA "Dagdas komunālā saimniecība" kapitālā 

sastāda EUR 658 184. 

        5.1. tabula: Pašvaldības līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums un 

reģistrācijas Nr. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2018. 

 

Pārvērtēts

2018.g. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2019. 

 

Pārvērtēts

2019.g. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2019. 

SIA “Dagdas 

komunālā 

saimniecība”, 

Reģ.Nr.45903000289 

 

693 889 

 

-29 858 

 

664 031 

 

-5 847 

 

658 184 

 

Informācija par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbību 2019.gadā apkopota šī 

pārskata 10.1. apakšnodaļā. 
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6. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

 

Pašvaldības ekonomisko pamatu veido īpašums un manta, kas atrodas 

pašvaldības īpašumā vai lietošanā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

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

nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus - pārvaldes 

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

To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai,  

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai likumā noteiktajā kārtībā to iznomājot vai atsavinot.  

 

2019.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, 2018.gadu, pamatlīdzekļu kopsumma 

pašvaldības bilancē palielinājusies par EUR 742 141 un uz 31.12.2019.  sastāda  EUR 

14 096 146  (uz 01.01.2019. – EUR 13 354 005).  

Pašvaldības pamatlīdzekļu vērtību izmaiņas 2019.gadā: 

 

Nr. Pamatlīdzekļi Uz 01.01.2019. Uz 31.12.2019. Izmaiņas 

2019.gadā 

1. Zeme un būves 11 016 462 10 915 978 -100 484 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 

 

79 049 

 

62 540 

 

-16 509 

3. Pārējie pamatlīdzekļi 1 491 524 1 356 402 -135 122 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 

 

49 201 

 

1 079 979 

 

+1 030 778 

5. Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldības īpašumi 

 

514 380 

 

478 200 

 

-36 180 

6. Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

 

202 927 

 

203 047 

 

+120 

7. Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 

 

462 

 

0 

 

-462 

 Pamatlīdzekļi kopā: 13 354 005 14 096 146 +742 141 

 

 2019.gadā ir būtiski palielinājusies bilances posteņa “Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība” vērtība, jo 2019. gadā uzsākta vairāku nozīmīgu projektu 

īstenošana (Dagdas vidusskolas stadions, Alejas ielas pārbūve), kā arī veikta tehniskās 

dokumentācijas izstrāde turpmākajos gados īstenojamiem projektiem.  

Informācija par pašvaldības zemi: 

Dagdas novada pašvaldības bilancē iekļautas 2 760 zemes vienības ar kopējo 

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

0,10016 ha. Konstatētās nesakritības saistītas ar to, ka atsevišķas personas, kas 
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noslēgušas Pirkuma līgumus ar pašvaldību nav reģistrējuši savas īpašumtiesības 

Zemesgrāmatā, ka arī konstatētas Valsts zemes dienesta kļūdas, kas tiks labotas 

2019.gadā. 

Informācija par pašvaldības ēkām un dzīvokļiem:  

Uz 31.12.2019. 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 bilancē ir iekļautas  756 ēkas  t.sk. 202 dzīvokļi, 11 dzīvojamās ēkas, 

184 nedzīvojamās ēkas, 263 transporta būves, 68 inženierbūves, 28 pārējie nekustamie 

īpašumi  no kurām tikai 294 ēkām jeb 38,9 % ēku ir nostiprinātas īpašumtiesības 

zemesgrāmatā. 
 

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. 

 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība: 

Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības posteņa vērtība 

2019.gadā sastāda EUR 1 790 443, ko sastāda Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētā, 

Andrupenes pamatskolas jumta remonts, autoceļu pārbūve Dagdas novadā, Dagdas 

vidusskolas sporta laukuma pārbūve, Ezernieku vidusskolas otrās evakuācijas izejas 

izbūve, ēkas Alejas ielā 15A, Dagdā konstrukciju atjaunošana, Jaundomes dabas takas 

izveide, muzeja “Andrupenes lauku sēta” jumta atjaunošana. 

 

 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi: 

 

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

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

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

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

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

darījumi, kā arī citi faktori, kas varētu ietekmēt dotā objekta tirgus vērtību. 2019. gadā 

iegūtais derīgā izrakteņa daudzums – 100 m3 grants par summu EUR 64, bet 2018.gadā 

– 620 m3. Grāmatvedības uzskaitē karjera vērtība uz 31.12.2018. sastāda EUR 132 317. 

 

 



7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 

7.1 PAŠVALDĪBAS REALIZĒTIE PROJEKTI  

Aizvadītajā – 2019. gadā, pašvaldība turpināja iepriekšējos gados uzsākto projektu realizāciju, kā arī uzsāka jaunu projektu īstenošanu un 

sagatavošanu. 2019.gadā realizēti 20 projekti par kopējo summu EUR 4 627 949,75, piesaistot finansējumu EUR  3 652 307,86 apmērā. 

2019.gadā realizēto projektu summa ir ievērojami lielāka par iepriekšējā, 2018. gadā realizēto projektu summu, jo turpinās  2014. – 2020. gada 

Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods, kura ietvaros ir uzsākta projektu realizēšana Dagdas novada pašvaldībā, piesaistot finansējumu gan no 

Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda, gan no citiem fondiem. 

         7.1.tabula: Pašvaldības realizētie projekti 2019.gadā un to finansēšanas avoti 

Nr.  

Projekta nosaukums,                           

       fonda nosaukums, atbalsta institūcija                    

    (projekta īstenošanas laiks) 

Projekta kopējās 

izmaksas (EUR) 

Finansējuma avoti  

 Izmaksas 

2019.gadā  Publiskais 

finansējums  

 Pašvaldības 

finansējums  

1. 
“Dagdas novada sieviešu, vīriešu, telpu un pludmales volejbola attīstība” 

 

7 270,00 6543,00  727,00 7 270,00 

2. “Aprīkojuma iegāde Dagdas novada kultūras telpas mākslinieciskai 

izgaismošanai” 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

 

 

12 087,42 

 

 

9000,00  3 087,42 0,00 

3. 

“Multisensorikas terapijas istabas izveide Dagdas novadā” 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

10 287,22 9000,00  1 287,22 0,00 

4. 

 

 

Atklāts fiziskās aktivitātes laukums 

dažāda vecuma bērniem- "Vesels kustībā" 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 
51 687,98 45000,00  6 687,98 0,00 
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5. 

Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vides saglabāšana, atjaunojot 

un uzlabojot muzeju “Andrupenes lauku sēta” 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

 

50 000,00 45000,00  5 000,00 0,00 

6. 

Dagdas novada lauku ceļa Grabova – Malka infrastruktūras pārbūve 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

 

238 477,12 214629,40  23 847,72 0,00 

7. 

Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

 

338 651,61 304786,45  33 865,16 0,00 

8. 

“Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve” 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

 

276 890,00 236693,57  40 196,43 0,00 

Parka ielas pārbūve 41 909,43 31677,74  10 231,69 0,00 

“Vecdome – Purpļi” pārbūve 128 613,28 109285,27  19 328,01 0,00 

“Mamonova - Karaļi” pārbūve 106 367,29 95730,56  10 636,73 0,00 

9. 

"Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve" 

( projekta realizācija turpinās 2019.g.) 

 

 

 

860 084,83 

 

 

774 759,45  86 084,38 

 

530 630,39 
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“Aleksandrova -Skudriķi” pārbūve 

( Pabeigts 2018.gadā) 
330 213,44 297 192,10  33 021,34 0,00 

“Porečje -Malcāni - Krasnopole” pārbūve 530 630,39 477 567,35  53 063,04 530 630,39 

10. 

“Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības 
veicināšanai degradētajās teritorijās” 
( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

1 910 174,51 

t.sk. 1160000,00 

(60,73% ERAF) 

225052,35  

(11,78% valsts 

finansējums 

 1 385 052,35  525 122,16 505 571,32 

11. 

“Amatniecība bez robežām” 

(projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

 34 100,00 30 690,00  3 410,00 0,00 

 

12. 

"Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna pasākumu 

ieviešana Dagdas novadā" 

 
 

 

72 446,89 

 

36 677,00 
 

 

35 769,89 

 

72 446,89 

 

13. 

"Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas ezeram un Ežezeram Dagdas 

novadā" 

 

9 014,50 9 014,50  0,00 9 014,50 

 

 

14. 

 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Dagdas novadā” 

VIENOŠANĀS Nr.9.2.4.2/16/I/020 

98 834,85 

t.sk. 84009,62 

(85% ESF) 14825,23  

(15% valsts 

finansējums) 

98 834,85  0,00 

 

11 100,61 
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27.03.2017.-31.12.2019. 

( projekta realizācija no 2017.g.) 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

 

15. 

"PROTI un DARI" 

 
( projekta realizācija turpinās  2020.g.) 

81 888,84 81 888,84  0,00 

 

17 188,82 

 

16. ESF “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(PuMPuRS) “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

13 800,00 

 

(Katru gadu piešķirtas 

kvotas) 

 

 

13 800,00 

 

 0,00 

 

13 800,00 

 

17. 9.2.2.1.pasākums 

“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

 

 

1 152,96 

 

(Latgales plānošanas 

reģiona projekta 

ietvaros) 

1 152,96  0,00 

 

1 152,96 

 

18. “Tautas tērpu izgatavošana, veicinot sabiedrības iesaisti kultūras attistības 

iniciatīvās” 

 
 

 

 

 

 

9 045,50 

 

7 537,50 
 

 

1508,00 

 

9 045,50 
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19. 

 

 

 

“Brīva laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Dagdas novada skolēniem, 

iegādājoties tautas tērpus” 

 
 

 

 

9 303,02 

 

 

8 217,45 

 

 

1 085,57 

 

 

9 303,02 

20. 

Nr.LLI-329 “Veselīga dzīve – pirmie soļi radīt laimīgu nākotni”/”Healthy 

life-firs steps in creating happy future (HealthyLife)” 

( projekta realizācija no 2018.g.) 

( projekta realizācija turpinās 2020.g.) 

 

542 752,50 

t.sk. 315473,28 

(85% ERAF) 

18557,26              (5% 

valsts finansējums) 

334 030,54  

37 114,50  

(10% 

pašvaldības) + 
171607,46 

(sadārdz.) 

333 558,44 

  

KOPĀ: 

 

4 627 950 3 652 308  975 642 1 520 082 

Salīdzinot projektu veidā piesaistītā finansējuma apjomu pa gadiem, 2019.gadā piesaistīto investīciju apjoms ir ievērojami palielinājies, kas 

saistīts ar to, ka ir uzsākta aktīva 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu atlase, līdz ar to arī projektu sagatavošana, iesniegšana un to īstenošana. 

 

 

7.2. PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE PROJEKTI  

 Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību publiski pieejamu objektu uzlabošanā, pašvaldība jau 5.gadu rīko projektu konkursu 

“Sabiedrība ar dvēseli”. “Sabiedrība ar dvēseli 2019” projektu finansēšanai tika novirzīti līdzekļi EUR 5 000,- apmērā. Izvērtējot saņemtos 19 projektu 

pieteikumus, tika atbalstīti 10 projekti, bet  veiksmīgi īstenoti 9 projekti. Projektu realizācijai izlietotais finansējums EUR 4381,44 apmērā. 
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Pašvaldības atbalstītie projekti “Sabiedrība ar dvēseli” 2019.gadā 

Nr. Projekta grupa/biedrība Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums 

(EUR) 

Izlietotais 

finansējums 

(EUR) 

1 
"Ezermalas" "Laivas piestātne un makšķerēšanas laipa pie Dagdas ezera" 500,00 499,98 

2 Ciema OZOLIŅI iedzīvotāji "SAPŅU ROTAĻPLACIS" 500,00 500,00 

3 "Ziediņi" "Saules ceļš" 500,00 0,00 

4 Dagdas katoļu draudze "Baznīcas telpas infrastruktūras uzlabošana" 500,00 500,00 

5 Alejas ielas 5 iedzīvotāji "Alejas ielas 5 pagalma labiekārtošana" 500,00 500,00 

6 Vokāla grupa "Solversija" "Darīt, lai radīt! Palikt, lai būt!" 500,00 500,00 

7 Galšūnas ezeru paaudze "Vēsturiska dabas taka" 500,00 496,10 

8 

Daudzīvokļu mājas Alejas iela 35 

iedzīvotāji 

"Daudzīvokļu mājas Alejas ielā 35, Dagda kāpņu telpu un pagraba 

ieejas durvju nomaiņa" 
500,00 500,00 

9 
Deju grupa "Ezeriņi" "Deju ritmos jauni mēs" 385,40 385,36 

10 
Asūnes katoļu draudze 

"Krucifiksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Asūnes 

baznīcas dārzā" 
500,00 500,00 

  Kopā:               4 885,40      4 381,44 



 

8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 

PILNVEIDOŠANAI 

 

Lai veicinātu pašvaldības darbinieku savstarpēju komunikāciju, informācijas 

apmaiņu kā arī saskaņotu rīcību, 2019.gadā regulāri tika rīkotas darba plānošanas un 

izdarītā apspriešanas  sanāksmes: katras nedēļas pirmajā darbadienā domes vadība tikās 

darba plānošanas sanāksmēs ar nodaļu vadītājiem, speciālistiem; pēc nepieciešamības 

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

Šāda darba organizācijas metode rada iespēju novadīt informāciju no vadības līdz 

padotajiem gan pilsētā, gan pagastos.  

Dagdas novada domes darbiniekiem pārskata gada laikā bija iespēja apmeklēt 

dažādus profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, seminārus un apmācības, 

atbilstoši darbinieku specialitātei. 

Tika organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi - organizējot pašvaldības 

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

pašvaldību pārstāvjus Dagdas novadā.   

Pastāvīgi tiek pilnveidota pašvaldības elektroniskā dokumentu vadības sistēma 

Namejs, ērtākai lietošanai un informācijas apmaiņai.  

Ņemot vērā skolēnu skaita samazinājumu, 2019.gadā tika turpināta skolu tīkla 

optimizācija. 

Pamatojoties uz Dagdas novada domes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par 

Andzeļu pamatskolas likvidāciju” (protokols Nr.14, 1.§), ar 2019.gada 30.jūniju 

likvidēta Andzeļu pamatskola. 
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9. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU 

PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM 

PIEDALĪTIES LĒMUMU APSPRIEŠANĀ 

 

2019. gadā Dagdas novada pašvaldībā notika 13 domes sēdes - 12 kārtējās un 1 

ārkārtas domes sēde, izskatīti 368 domes sēdes jautājumi. Novada iedzīvotāji un visi 

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

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

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

arī domes sēžu lēmumi tiek publicēti Dagdas novada informatīvajā drukātajā izdevumā 

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

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

apstiprinātajiem deputātu pieņemšanas laikiem, Dagdas novada domes deputāti pieņēma 

iedzīvotājus, uzklausot viņu viedokļus un jautājumus.  

2019.gadā Dagdas novada pašvaldība iedzīvotājus par aktualitātēm Dagdas 

novadā informēja, izmantojot vairākus komunikācijas kanālus.  

Lai nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības un tās iestāžu darbu, 

domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, sociālajiem jautājumiem, 

realizētajiem novada attīstības projektiem un citām aktualitātēm, vienu reizi mēnesī tiek 

izdots Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Dagdas Novada Ziņas”, 

nodrošinot tā elektronisko pieejamību arī pašvaldības mājas lapā, kas būtiski paplašina 

mērķauditorijas loku. Tas tiek izdots 8 lappušu biezumā ar tirāžu 3100 eks. Lai vairāk 

piesaistītu lasītāju uzmanību publikācijām, izdevuma 2 lappuses ir krāsainas (pirmā un 

pēdējā lappuse). Arī iedzīvotāji var piedalīties izdevuma veidošanā, iesūtot sev aktuālus 

rakstu tematus vai jautājumus, uz kuriem vēlas saņemt atbildes. Izdevuma elektroniskā 

versija ir pieejama www.dagda.lv sadaļā Pašvaldība/”Dagdas Novada Ziņas”. 

Informācija par pašvaldības darbību pieejama arī Dagdas novada mājaslapā 

www.dagda.lv. Lai uzlabotu komunikāciju ar novada iedzīvotājiem, pašvaldības mājas 

lapā regulāri tiek veikti uzlabojumi gan informācijas apjoma, gan struktūras, gan vizuālā 

noformējuma ziņā, nodrošinot mājas lapas informācijas strukturētību un pārredzamību. 
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2019. gadā Dagdas novada mājaslapa www.dagda.lv tika apmeklēta 43 117 reizes. No 

datora mājaslapa tika apmeklēta 61 %, bet no telefoniem un planšetdatoriem – 39%.   

Aktīva darbošanās notiek arī sociālajos tīklos – portālā Draugiem.lv, Facebook, 

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

internetu. Jaunieši pārsvarā lieto portālu Instagram.  

Sociālajos tīklos publicētā informācija sniedz iespēju cilvēkiem, kas izmanto šos 

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

informāciju izmanto lielāks cilvēku skaits. Ne tikai vietējie iedzīvotāji apmeklē 

pašvaldības sociālos tīklus, bet skatās arī Vācijā, Anglijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, 

Ķīnā u.c. valstīs. Tā kā novada mājas lapā nav komentēšanas iespēju, tad iedzīvotāji var 

izmantot sociālos tīklus sava viedokļa izteikšanai vai jautājumu uzdošanai. 

Informācija par  aktualitātēm Dagdas novadā tiek sniegta Latgales un Latvijas 

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

portāliem, televīzijām un ziņu aģentūrām. Arvien populārākas kļūst interneta vietnes, 

kuras pārpublicē informāciju no pašvaldības mājaslapas. 

Ievērojamākos notikumus un pasākumus pašvaldībā atspoguļo Latgales reģionālā 

televīzija.  

Lai veicinātu tiešo dialogu ar iedzīvotājiem, novada vadība tiekas ar 

nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, novada uzņēmējiem, pārrunājot aktuālākās 

problēmas, uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus un pretenzijas. 

Noteiktās dienās iedzīvotājiem ir iespēja doties uz pieņemšanu pie domes 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces, izpilddirektora, deputātiem, kā arī pie pagastu 

pārvalžu pārvaldniekiem. 
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10. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU DARBĪBAS 

RĀDĪTĀJI 

10.1. SIA “DAGDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” DARBĪBAS RĀDĪTĀJI  

 

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” ir vienīgā pašvaldības kapitālsabiedrība, 

kurā visas kapitāla daļas pieder Dagdas novada pašvaldībai.  

Kapitālsabiedrības galvenie darbības veidi ir ūdens ražošana un piegāde, 

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

asenizācijas pakalpojumi, dzīvojamo māju apsaimniekošana, kā arī pārējie 

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

pakalpojumiem, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas, jaunu abonentu 

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

  Kapitālsabiedrības sniegtie pamatpakalpojumi  un to izcenojumi 

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena EUR           

bez PVN 

Cena EUR ar PVN 

Fiziskām 

personām 

Juridiskām 

personām 

1. Ūdensapgāde m3 1,02 1,23 1,23 

2. Kanalizācija m3 1,68 2,03 2,03 

3. Siltumapgāde Mwh 60,45 67,70 73,14 

4. Asenizācijas 

pakalpojumi 

m3 10,02 12,12 12,12 

2019. pārskata gadu SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir noslēgusi ar 

zaudējumiem EUR 5 847 apmērā, bet 2018.gadu – ar zaudējumiem EUR 29 858 

apmērā. 2019.gadā sabiedrības neto apgrozījums sastādīja EUR 446 127, kas  ir  par  

EUR 11 029 jeb 2,5 % vairāk nekā 2018.gadā – EUR 435 098. Vidējais darbinieku skaits 

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 2019.gadā sastādīja 23, 2018.gadā – 24, bet 

2017.gadā – 25 darbinieki. 

SIA “Dagdas komunālā saimniecība peļņas un zaudējumu aprēķins” 

 

Nr. Rādītājs 2018.gads, 

(EUR) 

2019.gads, 

(EUR) 

1. Neto apgrozījums 435 098 446 127 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, 

pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes 

izmaksas 

(495 342) (480 494) 

3. Bruto peļņa vai zaudējums (60 244) (34 367) 

4. Administrācijas izmaksas (81 756) (84 537) 
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5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 120 285 118 288 

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (7 869) (5 202) 

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (274) (29) 

9. Peļņa vai zaudējums pirms uzņēmuma 

ienākuma nodokļa 

29 858 5 847 

10. Peļņa vai zaudējums pēc uzņēmuma ienākuma 

nodokļa aprēķināšanas 

29 858 5 847 

11. Pārskata gada peļņa vai zaudējums 29 858 5 847 

 

 

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” nozaru darbības rādītāji 2019.gadā: 

➢ Ūdensapgāde – mīnus EUR 2 046 (2018.gadā – mīnus 7 367); 

➢ Kanalizācijas pakalpojumi – mīnus EUR 744 (2018.gadā – mīnus 6 802); 

➢ Siltumapgāde – EUR mīnus 26 134 (2018.gadā – mīnus 29 796); 

➢ Asenizācija – EUR mīnus 1 227 (2018.gadā – mīnus 4 258); 

➢ Dzīvojamo māju apsaimniekošana – EUR 11 753 (2018.gadā – 8 486); 

➢ Komercpakalpojumi – EUR 10 755 (2018.gadā – 8 998). 

 

10.2. SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” DARBĪBAS RĀDĪTĀJI  

 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 

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

pašvaldībai pieder 27 kapitāla daļas. 

Kapitālsabiedrības mērķis ir nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu - savākšanu 

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

pārraudzību, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošanu un pārstrādes objektu 

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

sadarbības mērķis, izveidojot Dienvidlatgales pašvaldību kopīgu kapitālsabiedrību, ir 

izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas 

problēmām Dienvidlatgales reģionā. 

Kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi  un to izcenojumi 

Pakalpojums Cena par tonnu (EUR) PVN Summa 

Sadzīves atkritumu pieņemšana uz 

šķirošanu 

24,39 + DRN 21,04  

 

 

21% 

54,97 

Izlietotā iepakojuma pieņemšana no 

iedzīvotājiem (stikls, PET, skārdene, 

kartons, papīrs) 

0,00 (par velti) 0,00 

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

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

1.janvāra līdz 2018. gada 31.decembrim sastāda 3 599 299 EUR. Salīdzinot ar 

iepriekšējā gada rādītājiem, pārskata gada neto apgrozījums palielinājies par 580 256 

EUR. 2019. gadā ir gūta peļņa 435 723 EUR apmērā. Darbinieku skaits - 80 cilvēki. 

2020.gadā sabiedrība plāno palielināt neto apgrozījumu. 

SIA “AADSO” peļņas vai zaudējumu aprēķins” 
 

       2019   2018 

       EUR   EUR 

        

Neto apgrozījums     3 599 299        3 019 043  

   no citiem pamatdarbības veidiem      3 599 299           3 019 043  

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai 

sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 
  3 430 213        3 122 951  

Bruto peļņa vai zaudējumi         169 086  -  103 908  

Pārdošanas izmaksas         3 642               2 905  

Administrācijas izmaksas       221 192         187 738  

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
   535 217       1 034 144  

Pārējās  saimnieciskās darbības izmaksas      43 746         208 564  

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa     435 723        531 029  

Peļņa vai zaudējumi pēc UIN aprēķināšanas      435 723          531 029  

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi         435 723           531 029  

 

 

 

 

SIA “AADSO” 2019.gada ieņēmumi no pamatdarbības un pakalpojumu 

sniegšanas:  

               2019                 2018 

                 EUR                EUR 

 Ieņēmumi no atkritumu apglabāšanas     869 932          1 347 526  

 Ieņēmumi no infrastruktūras izmantošanas          23 034                 4 228  

 Ieņēmumi no otrreizējas produkcijas pārdošanas           57 670               73 199  

 Ieņēmumi no izlietotā iepakojuma izmantošanas         103 714               46 805  

 Ieņēmumi no atkritumu savākšanas      2 544 949          1 547 285  

 Kopā          3 599 299          3 019 043  
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(protokols Nr.12)
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Par Dagdas novada pa5valdlbas publisko piirskatu par 2019.gadu

/Zir,to l.Tukiia/

Iepazinusies ar Dagdas novada pa5valdrbas publisko parskatu par 20l9.gadu un

pamatojoties uz likuma ooPar pa5valdlbam" 2l.panta pirmds dafas 2.punktu un 72.pantu,

likuma ,,Par budZetu un finanSu vadlbu" l4.parfia treSo dafu, ka arr Ministru kabineta

Z}l}.gada5.maija noteikumiem Nr.413 ,,Noteikumi par gada publiskajiem pdrskatiem",

atkldti balsojot: ,,par" - 11 (A.Trulis, A.GZibovskis, I.Giibovska, A.Vi1kurs, S-Viikure,

V.Nipere, P.Tukiis, J.Kavuns, A.Plotka, I.Plesrya, R.Azins),,,pret" - I (RNipers), ,,atturas"

- I (Y.Stikur,s), Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Apstiprinat Dagdas novada palvaldrbas publisko parskatu pat 20l9.gadu.
2. Noteikt, ka ar Dagdas novada pa5valdrbas publisko parskatu par 2019.gadu var iepazrties

Dagdas novada pa5valdtba un tas bibliotdkds.
3. Parskatu publicdt Dagdas novada pa5valdrbas mdjas lapta - www.dagda.lv un nosuUt

elektroniska veid6 pilnu parskata tekstu Vides uzsardzTbas un regionalas attlst-rbas

ministrijai publicesanai t6s mdjas lapa interneta.
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par 2019.gadu
/Ziryo LTukiia/

SakarE ar Dagdas novada pa5valdrbas konsolidetd, gad,a parskata - finansu parskata un
budleta izpildes pdrskatu par 2019.gadu sagatavo5anas darbu pabeig5anu, iepazinusies ar
Vadrbas zi4ojumu un SIA "Nexia Audit Advice" Neatkangu revidentu zi4ojumu Dagdas
novada domei, saska4a ar likuma ooPar pa5valdlbam" 2l.parfia pirm6s dafas 2)punktu un
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.344 "Gada pdrskata sagatavo5anas kdrtiba"
atkldti balsojot: ,,p*" - 7 (A.Trulis, A.G ibovskis, LGiibovska, s.viikure, A.viikurs,
I.Plesr,ta, R.Azins), ,,pret" - 2 (R.Nipers, A.Plotka), ,,atturas" - 3 (v.Nipere, v.stikuts,
P.Tukiis), Dagdas novada dome NOLEMJ :

ApstiprinEt Dagdas novada pa5valdlbas konsolidCIto gada parskatu par 2019.gadu:

1. Finan5u pErskatu par 2019.gadu t.sk. Pirskatu par finansiElo stavokli ar bilances
vertTbu pec stEvoklauz2\l9.gada3l.decembri - EUR 18 269 166.

2. BudZeta izpildes pErskatus par 2019.gadu t.sk.:
2. I .P amatbudleta izpilde s pErskatu :

F ie4Emumi - EUR 10120 491;

2.2. Specidla budieta izpildes pErskatu:

2.3. Ziedojumu un davinajumu budleta izpildes pErskatu:

--.:f,rl 
- /

(/ '/. 
.,

A.Tnllis
Dagdas novada pa5valdlbas

(
(d'

2.PIELIKUMS



SIA “Nexia Audit Advice” 

Licence Nr. 134 

Reģ. Nr. 40003858822 

Grēcinieku iela 9-3, 

Rīga, LV-1050,  

Latvija 

T: +371 67333227 

F: +371 67221520 

info@nexia.lv 

nexia.lv 

 

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

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

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

its members. 

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

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

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

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

Rīgā 
 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas 

laiks 

 

Nr. DNP-19-11/RZ 

 
 
Dagdas novada domei 

Atzinums 

Mēs esam veikuši Dagdas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada 
pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu 
pārskats ietver: 

o pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 

o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 
31. decembrī; 

o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

o finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, 
grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu 
aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 
par Dagdas novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un 
par tās darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas 
noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija 
noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

Atzinuma pamatojums 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos 
starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas 
noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par 
konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp 
Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām 
neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata 
revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu 
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grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos 
pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības. 

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

Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

o budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo 
finanšu pārskatu. Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu 
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts 
mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu 
prasībām”. 

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

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par 
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, 
mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem 
šajā sakarā būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums 
ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros 
veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, 
sniegtā informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un 

o vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija 
noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

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

Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par 
nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne 
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju 
turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar 
Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien 
nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 



 

 

 

 
 

00000601000_ATZI_300420_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums Dagdas novada pašvaldībai 

 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto 
finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 

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

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un 
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:  

o identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas 
vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras 
šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un 
atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas 
radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var 
ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, 
maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

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

o izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības 
aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

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

o izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā 
pielikumā atklāto informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā 
pamatā esošos darījumus un notikumus; 

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

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par 
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par 
būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 
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N EATKARIGU REVIDENTU ZIIYOJU MS

SIA "Dagdas komunala saimniecibai
reg. Nr.45903000289
dalibniekam

M[su atzinums par finan5u parskatu

Esam veiku5i SIA "Dagdas komunala saimnieciba" ("Sabiedriba") pievienotaj6 gada parskata ietverta finanSu
pErskata no 3. lidz 17. Iapai revziju. Pievienotais finan5u parskats ietver:

o bilanci 2019. gada 31. decembrr,
o pelpas vai zaudejumu apre(inu par gadu, kas nosledzas 2019. gada 31. decembri, ka arl
o finaniu parskata pielikumu, kas ieWer nozimigu gramatvedibas uzskaites principu kopsavilkumu un citu

paskaidrojoSu informaciju.

MUsupr6t, pievienotais finanSu parskats sniedz patiesu un skaidru priekistatu par SIA "Dagdas komunSlS
saimnieclba" finansialo stavokli 2019. gada 31. decembri un par tas darbibas finanSu rezultatiem gada, kas
noslEdz5s 2019. gada 31. decembri, saskana ar Latvijas Republikas Gada p5rskatu un konsolideto gada
parskatu likumu ("Gada parskatu un konsolideto gada parskatu likums").

Atzinuma pamatojums

AtbilstoSi Latvijas Republikas Revzijas pakalpojumu likumam ("Revizijas pakalpojumu likums") mes veicam
revziju saskaqa ar Latvijas Republika atzitiem starptautiskajiem revzijas standartiem (turpmak - SRS). MUsu
piendkumi, kas noteikti 5ajos standartos, ir turpmak aprakstiti musu zipojuma sadaJa Revrdenta atbildiba par
fina niu pa rs kata revizrj u.

Mes esam neatkangi no Sabiedribas saskagd ar Starptautiskas GramatveZu etikas standartu padomes
izstrddata Starptautiska Profesionalu gramaWeZu etikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarlbas standartu)
prasib6m un Revizijas pakalpojumu likuma iekJautajam neatkaribas prasibam, kas ir piemerojamas musu
veiktajai finanSu p6rskata revzijai Latvijas Republika. Mes esam ievErojuSi ari Starptautiska ProfesionSlu
grdmatveZu etikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkaribas standartu) un Revzijas pakalpojumu likuma
noteiktos pEr6jos profesionalSs etikas principus un objektivit6tes prasibas.

Mes uzskatam, ka m[su ieg[tie revzijas pierad-rjumi dod pietiekamu un atbilstoSu pamatojumu mUsu
atzinumam.

Zi4oSana par citu informdciju

Par citu informaciju atbild Sabiedribas vadiba. Citu informaciju veido Vadlbas zinojums, kas sniegts pievienot5
gada parskata no 18. lidz 20. lapai.

M[su atzinums par finanSu parskatu neattiecas uz gada parskata ietverto citu informaciju, un mes nesniedzam
par to nekada veida apliecin6jumu, izgemot to kE noradits mUsu zi;rojuma sadaJa Citas zipoianas praslbas
saskana ar Latutjas Republikas tbslbu aktu praslbam.

SaisUb5 ar finanSu pErskata reviziju musu pienakums ir iepazities ar citu informaciju un, to darot, izv6rt6t, vai
5i cita informacija b[tiski neatS(iras no finan5u parskata informacijas vai no mDsu zinSSanam, kuras mes
ieguvam revzijas gait6, un vai ta nesatur cita veida b[tiskas neatbilstibas.

Ja, balstoties uz veikto darbu un nemot vera revizijas laika gltas zipas un izpratni par Sabiedribu un tas
darbibas vidi, mes secinam, ka cita informacija ir b[tiskas neatbilstibas, m[su pienakums ir zipot par 5adiem
apstakJiem. MUsu uzmanibas loka nav nakuSi apstakJi, par kuriem b[tu jazirlo.

SIA "Nexia Audit Advice"
Licence No. 134

Reg.No. 40003858822

9-3 Grecinieku Street
Riga, LV-1050

Latvia

T: +377 67333227
Fi +37I 6722L520

info@nexia.lv

nexia.lv
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Citas zipo5anas prasibas saskapa ar Latvijas Republikas tiesibu aktu prasibSm

Papildus tam, saska4a ar Revizijas pakalpojumu likumu musu pienakums ir sniegt viedokli, vai Vadibas
zi;rojums ir sagatavots saskapa ar tE sagatavoianu reglamentejoia normatv6 akta, Gada pSrskatu un
konsolideto gada pErskatu likuma, prasibam.

Pamatojoties vienigi uz m[su revrzijas ietvaros veiktajam proced[ram, m[suprat:

. Vadlbas zit.rojuma par p5rskata gadu, par
atbilst finanSu parskatam, un

. Vadibas zi;rojums ir sagatavots saskana
prasibam.

kuru ir sagatavots finanSu parskats, sniegta inform6cija

ar Gada parskatu un konsolideto gada parskatu likuma

Vadibas un personu, kur5m uztic6ta Sabiedribas pdrraudziba, atbildiba par finan5u p6rskatu

Vadiba ir atbildiga par t5da finanSu parskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekistatu, sagatavoSanu saskaqa
ar Gada parskatu un konsolideto gada p6rskatu likumu, ka ari par t6das iekSdj5s kontroles sistemas
uzture5anu, kada saskalS ar vadibas viedokli ir nepiecie5ama, lai b[tu iespejams sagatavot finaniu parskatu,
kas nesatur ne krapSanas, ne kl[das d€J izrais-r]tas b[tiskas neatbilstibas.

Sagatavojot finan5u parskatu, vadibas pienakums ir izvertet Sabiedribas speju turpin6t darbibu, pec
nepiecie5amibas sniedzot informaciju par apst5kJiem, kas saist-ilti ar Sabiedribas speju turpinat darbibu un
darbibas turpinSSanas principa piemero5anu, ja vien vadiba neplano Sabiedribas likvidaciju vai t6s darbibas
izbeigianu, vai ari tai nav citas realas alternatvas ka Sabiedribas likvidacija vai darbibas izbeig5ana.

Personas, kurdm uzticeta Sabiedribas parraudziba, ir atbildigas par Sabiedrlbas finanSu parskata
sagatavoSanas procesa uzraudzibu.

Revidenta atbildiba par finaniu parskata reviziju

M[su mer(is ir ieg[t pietiekamu parliecibu par to, ka finanSu parskats kopuma nesatur kl[das vai krapSanas
d€J izraisTltas b0tiskas neatbilstibas, un sniegt revidentu zir,rojumu, kura izteikts atzinums. Pietiekama pErlieciba
ir augsta limepa p6rlieciba, bet ta negarante, ka revizija, kas veikta saskapa ar SRS, vienmer tiks atklata
b[tiska neatbilsUba, ja tdda pastav. Neatbilstibas var rasties krdpianas vai kJudas deJ, un t6s ir uzskatamas
par b0tisk6m, ja var pamatoti uzskaUt, ka tas katra atseviS(i vai visas kop6 var6tu ietekmet saimnieciskos
l6mumus, ko lietotaji piepem, balstoties uz 5o finanSu parskatu.

Veicot revziju saskalS ar SRS, visa revrzijas procesa gaita mes izdaram profesionalus spriedumus un
saglabajam profesiondlo skepticismu. Mes ari:

o identificejam un izvertejam riskus, ka finaniu parskata varetu b[t krapSanas vai kj[das deJ izrais-rrtas

bUtiskas neatbilstibas, izstradajam un veicam revizijas proceduras 5o risku mazin6Sanai, ka ari
iegUstam revtzijas pierad-rjumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstoiu pamatojumu m[su atzinumam.
Risks, ka netiks atklatas bUtiskas neatbilstibas krap5anas de!, ir augstaks nek6 risks, ka netik atklatas
klOdas izraisLLas neatbilstibas, jo krapSana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltoianu,
informacijas neuzradEanu ar nodomu, informdcijas nepatiesu atspoguloSanu vai iekSejas kontroles
parkapumus;

o ieg[stam izpratni par iek5ejo kontroli, kas ir b[tiska revizijas veiGanai, lai izstradatu konkretajiem
apst6kJiem atbilstoSas revzijas proced[ras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedribas iekS6jas
kontroles efektivitati ;

o izv6rtejam pielietoto gramatvedibas politiku atbilstibu un gramatvedlbas apleSu un attiecigds vadibas
uzr5d-irtas informdcijas pamatotibu;

o izdaram secin6jumu par vadibas piemerota darbibas turpinaSanas principa atbilstibu, un, pamatojoties
uz ieg[tajiem revizijas pieradrjumiem/ par to, vai pastav bUtiska nenoteiktiba attieciba uz notikumiem
vai apstakjiem, kas var radlt nozimigas Saubas par Sabiedribas speju turpinat darbibu. Ja mes secinam,
ka butiska nenoteiktiba pastav, revidentu zirlojum5 tiek versta uzmaniba uz finanSu parskata sniegto
informaciju par 5iem apstdkjiem, vai, ja Sada inform5cija nav sniegta, mes sniedzam modificetu
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atzinumu. MUsu secinajumi ir pamatoti ar revzijas pier6d-rjumiem, kas iegUti lrrCz revidentu zipojuma
datumam. Tomer nakotnes notikumu vai apstakJu ietekme Sabiedriba savu darbibu var pErtraukt;

o izvertEjam vispareju finanSu parskata struktUru un saturu, ieskaitot atklato inform5ciju un
skaidrojumus pielikuma, Lrn to, vai finan5u parskats patiesi atspoguJo parskata pamata esoSos
dar-rjumus un notikumus.

MEs sazinamies ar person6m, kur6m uzticeta Sabiedribas parraudziba, un, cita starpa, sniedzam informdciju
par plEnoto revzijas apjomu un laiku, ka ari par svangiem revzijas nov€rojumiem, taja skaita par b[tiskiem
iekSejas kontroles trUkumiem, kadus m€s identificejam revrzijas laika.

SIA "Nexia Audit Advice"
Zverinatu revidentu komercsabiedriba, licence Nr. 134

Biruta Novika fr
Valdes locekle. @OWU'A'
atbildig5 zvErinata revidente, seftifik6ts Nr. 106

Riga, Latvija
2020. gada 23. marta
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LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PASVALDIBA

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

LEMUMS

Dagda 2020.9ada28 janvarr
(protokols Nr.2)

6.S
Par Dagdas novada pa5valdlbas 2019.gada budieta izpildi

/Zir,to l.Tukiia /

Pamatoj oties uz likum a,,P ar pa5valdibam" 2l .panta pirmas dalas 2)punktu,
atklSti balsojot: ,,par" - 8 (A.Trulis, R.Azins, I.Plesrya, A.GZibovskis, LGZibovska, V.Krumir,ti,
A.Viikurs, S.Viikure), ,,pret" * I (R.Nipers), ,,atturas" - 5 (Y Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukiis), Dagdas novada dome NOLEMJ :

Apstiprinat p6rskatu par Dagdas novada pa5valdibas 2019.gadabudieta izpildi:

1. BudZetaier,remumudala- 10121691 EUR jeb 99,92o/o,
t.sk. atlikums gada sakuma 325 626 EUR.

2. BudZeta izdevumu dald - I0 575 719 EUR jeb 98,79 o

un hdzeklu atlikums gada beigas 384 872 EUR.
3. Speciala budieta:
3.1. ie4emumu dafd - 374 854 EUR jeb 99,89 o/o,

t.sk. atlikums gada sakumd 39 940 EUR;
3.2.izdevumudala - 409 386EURjeb 99,90 yo

un l-rdzeklu atlikums gada beigas 0 EUR.
Pielikuma: Parskats par 2019.gada budZeta izpildi.

Dagdas novada paSvaldrbas
domes pri A.Tr[lisffio*/ ffi \9
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      APSTIPRINĀTS

      Dagdas novada pašvaldības domes 

      2020. gada 28. janvāra sēdē

      (prot. Nr.2, 6.§)

                                               Dagdas novada pašvaldības

                                                Pārskats par pamatbudžeta izpildi (konsolidēts)

                                               uz 31.12.2019.

Klasifikācijas 

kods 
Rādītāju nosaukums Gada plāns

Izpilde no gada 

sākuma

Izpilde % pret 

gada plānu 

(2./1.)

A B 1 2 3

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 10 129 596 10 121 691 99,92

1.0 Nodokļu ieņēmumi 3 224 000 3 226 482 100,08

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 2 768 000 2 768 651 100,02

1.1
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa 
2 768 000 2 768 651 100,02

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 768 000 2 768 651 100,02

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 768 000 2 768 651 100,02

1.1.1.1.

Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā 

gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums

10 959 10 959 100,00

1.1.1.2.
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā 

ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2 757 041 2 757 692 100,02

1.4 Īpašuma nodokļi 456 000 457 831 100,40

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 456 000 457 831 100,40

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 456 000 457 831 100,40

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 420 000 421 900 100,45

4.1.1.1.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi
375 000 376 479 100,39

4.1.1.2.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 

gadu parādi
45 000 45 421 100,94

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 17 500 17 127 97,87

4.1.2.1.
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi
14 000 13 585 97,04

4.1.2.2.
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par 

iepriekšējiem gadiem
3 500 3 542 101,20

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 18 500 18 804 101,64

4.1.3.1.
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi
16 000 16 151 100,94

4.1.3.2.
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par 

iepriekšējiem gadiem
2 500 2 653 106,12

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 254 297 255 753 100,57

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 13 037 13 037 100,00

8.3.0.0.
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

kapitāla izmantošanas)
13 037 13 037 100,00

8.3.9.0.
Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
0 13 037 0,00

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 8 000 8 265 103,31

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 6 500 6 880 105,85

9.4.2.0.
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās
0 5 481 0,00

9.4.3.0.
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta 

maiņu personu apliecinošos dokumentos
0 71 0,00

Dagdas novads 2019, Decembris



Klasifikācijas 

kods 
Rādītāju nosaukums Gada plāns

Izpilde no gada 

sākuma

Izpilde % pret 

gada plānu 

(2./1.)

A B 1 2 3

9.4.5.0.

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta 

reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un 

atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības 

izsniegšanu

0 679 0,00

9.4.6.0. Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 0 142 0,00

9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 0 507 0,00

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 1 500 1 385 92,33

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 0 1 148 0,00

9.5.2.1.
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu
0 237 0,00

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 1 800 1 807 100,39

10.1.0.0. Naudas sodi 0 1 807 0,00

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 0 1 807 0,00

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 11 160 12 713 113,92

12.2.0.0.
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām 

un kompensācijām
0 3 497 0,00

12.2.3.0.
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas 

tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)
0 986 0,00

12.2.4.0.

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas 

tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes 

)

0 2 511 0,00

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 9 216 0,00

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 9 216 0,00

12.3.9.3. Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 0 108 0,00

12.3.9.4.

Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas 

Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par 

atlīdzinātajiem izdevumiem

0 248 0,00

12.3.9.5. Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi 0 238 0,00

12.3.9.9.
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 

klasificēti šajā klasifikācijā
0 8 622 0,00

13.0.0.0.
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
220 300 219 931 99,83

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 1 800 1 824 101,33

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 218 000 217 660 99,84

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 0 155 360 0,00

13.2.2.0. Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 0 62 300 0,00

13.4.0.0.
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas
500 447 89,40

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 715 100 696 660 97,42

21.3.0.0.
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi
707 600 696 660 98,45

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 90 000 94 132 104,59

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 0 66 523 0,00

21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 0 27 609 0,00

21.3.7.0.
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem
400 407 101,75

21.3.7.9.
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 

kancelejas pakalpojumiem
0 407 0,00

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 71 336 72 581 101,75

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 20 570 40 370 196,26

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 810 810 100,00

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 0 28 662 0,00

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 1 026 2 739 266,96

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 555 798 529 540 95,28
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21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 49 600 49 515 99,83

21.3.9.2.
Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem 

rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem
247 600 247 550 99,98

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 0 18 528 0,00

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 134 769 0,00

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 83 700 79 178 94,60

21.4.0.0.

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi

7 500 0 0,00

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 0 0,00

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 0 0,00

4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība 67 325 67 323 100,00

4.2 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 67 325 67 323 100,00

21.1.0.0. Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 67 325 67 323 100,00

21.1.5.0.
Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohēzijas un Eiropas 

Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai
67 325 67 323 100,00

5.0 Transferti 5 868 874 5 875 473 100,11

17.0.0.0.
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
10 500 10 518 100,17

17.2.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm

0 10 518 0,00

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 5 560 061 5 543 867 99,71

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 5 560 061 5 543 867 99,71

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 2 769 112 2 761 744 99,73

18.6.3.0.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)

150 000 138 844 92,56

18.6.4.0.
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda
2 640 279 2 643 279 100,11

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 298 313 321 088 107,63

19.1.0.0.
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem
0 23 048 0,00

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 298 313 298 040 99,91

II. KOPĀ IZDEVUMI 10 705 663 10 575 719 98,79

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 10 705 663 10 575 719 98,79

01.000 Vispārējie valdības dienesti 825 000 822 751 99,73

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 103 000 102 380 99,40

04.000 Ekonomiskā darbība 60 000 59 645 99,41

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 436 466 2 366 734 97,14

07.000 Veselība 1 031 279 1 015 626 98,48

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1 298 950 1 279 767 98,52

09.000 Izglītība 4 244 125 4 239 202 99,88

10.000 Sociālā aizsardzība 706 843 689 614 97,56

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 10 705 663 10 575 719 98,79

1.0. Uzturēšanas izdevumi 8 950 420 8 835 253 98,71

1.1. Kārtējie izdevumi 8 299 009 8 258 520 99,51

1000 Atlīdzība 6 201 222 6 190 048 99,82

1100 Atalgojums 4 909 735 4 903 856 99,88

1110 Mēnešalga 0 4 669 360 0,00

1111 Deputātu mēnešalga 0 75 406 0,00
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Rādītāju nosaukums Gada plāns
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gada plānu 

(2./1.)
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1112

Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas 

darbinieku mēnešalga, pašvaldības domes komisiju 

un darba grupu locekļu (kas nav deputāti un 

pašvaldības darbinieki) mēnešalga

0 1 917 0,00

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 0 4 592 037 0,00

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 0 198 164 0,00

1141 Piemaksa par nakts darbu 0 24 883 0,00

1142
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku 

dienās
0 18 101 0,00

1145
Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās 

piemaksas
0 36 912 0,00

1146
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un 

darba kvalitāti
0 286 0,00

1147 Piemaksa par papildu darbu 0 97 077 0,00

1148 Prēmijas un naudas balvas 0 14 560 0,00

1149
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas 

nav iepriekš klasificētas
0 6 345 0,00

1150
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata
0 36 332 0,00

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1 291 487 1 286 192 99,59

1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
0 1 186 209 0,00

1220
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi
0 99 983 0,00

1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem 

aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

0 84 278 0,00

1223 Mācību maksas kompensācija 0 1 971 0,00

1227
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un 

nelaimes gadījumu apdrošināšanai
0 2 179 0,00

1228

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā 

neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

0 11 555 0,00

2000 Preces un pakalpojumi 2 097 787 2 068 472 98,60

2100
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
36 728 35 170 95,76

2110
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni
0 7 963 0,00

2111 Dienas nauda 0 4 083 0,00

2112 Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 0 3 880 0,00

2120
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni
0 27 207 0,00

2121 Dienas nauda 0 7 694 0,00

2122 Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 0 19 513 0,00

2200 Pakalpojumi 932 294 915 712 98,22

2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 0 30 780 0,00

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 455 829 0,00

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 0 131 741 0,00

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 0 25 351 0,00

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 0 240 176 0,00

2224

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no 

apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām 

vietām un atkritumu utilizāciju

0 24 361 0,00
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2229
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem
0 34 200 0,00

2230
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi
0 95 731 0,00

2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 0 1 628 0,00

2232
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
0 13 926 0,00

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 0 6 497 0,00

2234
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
0 14 080 0,00

2235 Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem 0 17 656 0,00

2236 Maksājumu pakalpojumi un komisijas 0 2 778 0,00

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 39 166 0,00

2240
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)
0 202 156 0,00

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 0 22 619 0,00

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 0 67 852 0,00

2243
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
0 72 844 0,00

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 0 30 846 0,00

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0 5 612 0,00

2247 Apdrošināšanas izdevumi 0 2 232 0,00

2249
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi
0 151 0,00

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 42 157 0,00

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 0 37 842 0,00

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 4 315 0,00

2260 Īre un noma 0 28 941 0,00

2261 Ēku, telpu īre un noma 0 625 0,00

2262 Transportlīdzekļu noma 0 12 460 0,00

2263 Zemes noma 0 501 0,00

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 0 14 603 0,00

2269 Pārējā noma 0 752 0,00

2270 Citi pakalpojumi 0 53 725 0,00

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 0 53 725 0,00

2280

Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas 

maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem

0 6 393 0,00

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
1 030 649 1 022 855 99,24

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 0 191 680 0,00

2311 Biroja preces 0 35 951 0,00

2312 Inventārs 0 91 598 0,00

2313 Spectērpi 0 961 0,00

2314

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību 

īstenošanai

0 63 170 0,00

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 309 493 0,00

2321 Kurināmais 0 139 346 0,00

2322 Degviela 0 169 799 0,00

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 0 348 0,00

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana

0 59 573 0,00
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2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 0 59 053 0,00

2344
Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana
0 520 0,00

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0 212 109 0,00

2360
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana
0 223 738 0,00

2361 Mīkstais inventārs 0 2 932 0,00

2362 Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 0 274 0,00

2363 Ēdināšanas izdevumi 0 217 833 0,00

2364 Formas tērpi un speciālais apģērbs 0 2 252 0,00

2369

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos 

koda 2360 apakškodos

0 447 0,00

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 26 262 0,00

2400 Izdevumi periodikas iegādei 6 464 6 426 99,41

2500
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi
12 702 11 310 89,04

2510 Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 0 11 310 0,00

2512
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi
0 0 0,00

2515 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 0 5 056 0,00

2519
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un 

nodevas
0 6 254 0,00

2800

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi

78 950 76 999 97,53

1.2. Procentu izdevumi 3 000 751 25,03

4000 Procentu izdevumi 3 000 751 25,03

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0 751 0,00

4240
Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām 

par aizņēmumiem un vērtspapīriem
0 751 0,00

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 547 289 474 860 86,77

3000 Subsīdijas un dotācijas 25 035 25 035 100,00

3200
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem
25 035 25 035 100,00

3260
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām
0 25 035 0,00

3263
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem
0 25 035 0,00

6000 Sociālie pabalsti 522 254 449 825 86,13

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 400 617 364 800 91,06

6240 Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 0 124 317 0,00

6242 Bezdarbnieka stipendija 0 124 317 0,00

6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 0 66 455 0,00

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 0 1 229 0,00

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 0 1 131 0,00

6254 Pašvaldību pabalsti naudā krīzes situācijā 0 21 0,00

6255
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 

naudā
0 58 462 0,00

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 0 5 612 0,00

6260
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā
0 138 308 0,00

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 0 24 075 0,00

6290 Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 0 11 645 0,00
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6291 Stipendijas 0 688 0,00

6292 Transporta izdevumu kompensācijas 0 10 957 0,00

6300 Sociālie pabalsti natūrā 25 669 20 252 78,90

6320 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 0 9 158 0,00

6321 Pabalsti veselības aprūpei natūrā 0 259 0,00

6322 Pabalsti ēdināšanai natūrā 0 3 874 0,00

6329 Pārējā sociālā palīdzība natūrā 0 5 025 0,00

6360 Dzīvokļa pabalsts natūrā 0 11 094 0,00

6400
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
95 968 64 773 67,49

6410 Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 0 1 061 0,00

6419
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem 

saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem
0 1 061 0,00

6420

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, 

naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei

0 63 712 0,00

6422 Naudas balvas 0 1 655 0,00

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 0 62 057 0,00

7000
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība
101 122 101 122 100,00

1.5.
Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas 

izdevumu transferti starp budžeta veidiem
101 122 101 122 100,00

7200
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu 

transferti
101 122 101 122 100,00

7210 Pašvaldību transferti citām pašvaldībām 0 99 293 0,00

7240
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts 

budžetu
0 635 0,00

7245

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 

iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts 

budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

0 535 0,00

7246

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 

iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta 

transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos 

(pasākumos)

0 100 0,00

7270

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām, budžeta nefinansētām iestādēm

0 1 194 0,00

2.0. Kapitālie izdevumi 1 755 243 1 740 466 99,16

2.1. Pamatkapitāla veidošana 1 755 243 1 740 466 99,16

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 755 243 1 740 466 99,16

5100 Nemateriālie ieguldījumi 25 255 24 661 97,65

5120
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

līdzīgas tiesības
0 8 592 0,00

5130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 0 6 310 0,00

5140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 9 759 0,00

5200 Pamatlīdzekļi 1 729 988 1 715 805 99,18

5210 Zeme un būves 0 25 180 0,00

5213 Transporta būves 0 21 510 0,00

5218 Inženierbūves 0 3 670 0,00

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 1 501 0,00

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 0 123 463 0,00
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5233 Bibliotēku krājumi 0 14 876 0,00

5236 Antīkie un citi mākslas priekšmeti 0 200 0,00

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 0 5 459 0,00

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 0 102 928 0,00

5240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 0 394 781 0,00

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0 1 170 880 0,00

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -576 067 -454 028 78,82

IV. Finansēšana 576 067 454 028 78,82

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 62 793 -59 246 -94,35

F21010000 Naudas līdzekļi 0 0 0,00

F21010000 AB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 0 0 0,00

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 62 793 -59 246 -94,35

F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 325 626 325 626 100,00

F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 262 833 384 872 146,43

F40020000 Aizņēmumi 513 274 513 274 100,00

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas 

kods
Rādītāju nosaukums

Izpilde no gada 

sākuma

F20010000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 325 626

F20010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 384 872

  Dagdas novada pašvaldības

  domes priekšsēdētājs A.Trūlis

Dagdas novads 2019, Decembris



      APSTIPRINĀTS

      Dagdas novada pašvaldības domes 

      2020. gada 28. janvāra sēdē

      (prot. Nr.2, 6.§)

                                               Dagdas novada pašvaldības

                                                Pārskats par speciālā budžeta izpildi (konsolidēts)

                                               uz 31.12.2019.

Klasifikācijas 

kods 
Rādītāju nosaukums Gada plāns

Izpilde no gada 

sākuma

Izpilde % pret 

gada plānu 

(2./1.)

A B 1 2 3

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 375 275 374 854 99,89

1.0 Nodokļu ieņēmumi 7 000 6 579 93,99

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 7 000 6 579 93,99

1.9
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces
7 000 6 579 93,99

5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 7 000 6 579 93,99

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 7 000 6 579 93,99

5.5.3.1.
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un 

vides piesārņošanu
0 6 579 0,00

5.0 Transferti 368 275 368 275 100,00

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 368 275 368 275 100,00

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 368 275 368 275 100,00

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 368 275 368 275 100,00

II. KOPĀ IZDEVUMI 409 807 409 386 99,90

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 409 807 409 386 99,90

05.000 Vides aizsardzība 23 810 23 810 100,00

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 385 997 385 576 99,89

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 409 807 409 386 99,90

1.0. Uzturēšanas izdevumi 392 577 392 156 99,89

1.1. Kārtējie izdevumi 369 529 369 108 99,89

1000 Atlīdzība 51 000 50 671 99,35

1100 Atalgojums 40 500 40 389 99,73

1110 Mēnešalga 0 39 503 0,00

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 0 39 503 0,00

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 0 886 0,00

1141 Piemaksa par nakts darbu 0 144 0,00

1142
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku 

dienās
0 742 0,00

1200
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
10 500 10 282 97,92

1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
0 9 837 0,00

1220
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi
0 445 0,00

1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem 

aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

0 445 0,00

2000 Preces un pakalpojumi 318 529 318 437 99,97

2200 Pakalpojumi 307 329 307 328 100,00

Dagdas novads 2019, Decembris



Klasifikācijas 

kods 
Rādītāju nosaukums Gada plāns

Izpilde no gada 

sākuma

Izpilde % pret 

gada plānu 

(2./1.)

A B 1 2 3

2230
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi
0 1 771 0,00

2235 Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem 0 10 0,00

2236 Maksājumu pakalpojumi un komisijas 0 1 0,00

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 1 760 0,00

2240
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)
0 304 305 0,00

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 0 5 738 0,00

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0 298 567 0,00

2260 Īre un noma 0 1 252 0,00

2262 Transportlīdzekļu noma 0 1 252 0,00

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
11 200 11 109 99,19

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 6 064 0,00

2322 Degviela 0 6 064 0,00

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0 5 045 0,00

7000
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība
23 048 23 048 100,00

1.5.
Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas 

izdevumu transferti starp budžeta veidiem
23 048 23 048 100,00

7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 23 048 23 048 100,00

7220
Pašvaldību izdevumu iekšējie transferti starp 

pašvaldības budžeta veidiem
0 23 048 0,00

2.0. Kapitālie izdevumi 17 230 17 230 100,00

2.1. Pamatkapitāla veidošana 17 230 17 230 100,00

5000 Pamatkapitāla veidošana 17 230 17 230 100,00

5200 Pamatlīdzekļi 17 230 17 230 100,00

5240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 17 230 17 230 100,00

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -34 532 -34 532 100,00

IV. Finansēšana 34 532 34 532 100,00

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 39 940 39 940 100,00

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 39 940 39 940 100,00

F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 39 940 39 940 100,00

F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 0 0 0,00

F40020000 Aizņēmumi -5 408 -5 408 100,00

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas 

kods
Rādītāju nosaukums

Izpilde no gada 

sākuma

F20010000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 39 940

      Dagdas novada pašvaldības

      domes priekšsēdētājs                  A.Trūlis

Dagdas novads 2019, Decembris



6.PIELIKUMS 

 

Pārskats par pašvaldības aizņēmumiem 2019.gadā, EUR 

 

Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/     

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2019. 

Atmaksāts 

2019.gadā 

Saņemts 

2019.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2019. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2019.gadā 

1. Dagda / Ekonomiski efektīva 

koksnes atkritumu 

izmantošana Dagdas pilsētas 

siltumapgādes sistēmā 

VIF/AL 00288 

18.05.2004.                

līdz 01.01.2020 

233 351 19 750 19 750 0 0 713 

2. Šķaune /Katlu mājas 

rekonstrukcija 
VIF -AL00284 

18.05.2004.             

līdz 14.04.2019. 

33 864 1 209 1 209 0 0 24 

3. Šķaune /Atdzelžošanas 

iekārtu uzstādīšana 
VIF -AL00348 

30.06.2005.                

līdz 31.05.2020. 

33 864 4 126 4 126 0 0 13 

4. Ezernieki /ERAF projekts 

ūdenssaimniecības attīstība 
VK/A2/1/06/277 

15.06.2006.                  

līdz 26.06.2026. 

199 202 35 922 4 774 0 31 148 87 

5. Andrupene / 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Andrupenes pagastā 

VK/A2/1/06.358 

31.07.2006.                      

līdz 20.07.2021. 

376 492 15 454 5 619 0 9 835 34 

6. Andzeļi / ERAF projekts 

ūdenssaimniecības attīstībai 
VK/A2/1/07/215 

01.06.2007.                          

līdz 20.03.2027. 

160 785 72682 8 812 

 

0 63 870 177 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2019. 

Atmaksāts 

2019.gadā 

Saņemts 

2019.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2019. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2019.gadā 

7. Dagda / Pamatkapitāla 

palielināšana SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība” 

VK/A2/1/09/486 
15.09.2009.             

līdz 20.08.2024. 

174 586 69 201 12 044 0 57 157 165 

8. Ķepova /Saietu nama un 

izstāžu zāles rekonstrukcija 

Ķepovas pagastā 

VK/A2/1/11/518   
06.09.2011.                    

līdz 20.08.2021. 

300 226 89 244 32 457 0 56 787 199 

9. Dagda / Satiksmes drošības 

infrastruktūras uzlabojumi 
Daugavpils ielā, Dagdā 

VK/A2/1/11/519 
06.09.2011.                    

līdz 20.08.2021. 

267 500 79 493 28 924 0 50 569 177 

10. Dagda / Tilta rekonstrukcija 

Daugavpils ielā pāri Narūtas 

upei Dagdas pilsētā 

VK/A2 /1/12/103  

25.04.2012.          līdz 

20.04.2022. 

183 550 66 247 20 374 0 45 873 151 

11. Dagda / Iekšējās apkures 

sistēmas nomaiņa Dagdas 

Tautas namā un siltumtrases 

rekonstrukcija 

VK/A2 /1/12/104 

25.04.2012.           līdz 

20.04.2022. 

183 550 66 247 20374 0 45 873 151 

12. Dagda / Pamatkapitāla 

palielināšana SIA “DKS” KF 

projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Dagdā 

II kārta ” īstenošanai 

VK/A2 /1/12/105 

25.04.2012.                    

līdz 20.04.2027. 

482 354 284 186 34 439 0 249 747 691 

 

 

13. Bērziņi / Bērziņu pagasta 

Tautas nama rekonstrukcija 

VK/A2/1/12/148  
22.05.2012.             

līdz 20.05.2022. 

182 128 67 132 19 181 0 47 951 154 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2019. 

Atmaksāts 

2019.gadā 

Saņemts 

2019.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2019. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2019.gadā 

14. Ezernieki /Jauna saietu nama 

būvniecība Dagdas novada 

Ezerniekos 

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

20.05.2022. 

345 758 132 974 35 464 0 97 510 307 

15. Asūne / ERAF projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Dagdas novada Asūnes 

ciemā” īstenošanai 

VK/A2/1/13/103 

03.04.2013.              

līdz 20.03.2023. 

204 894 96 756 22 766 0 73 900 226 

16. 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 15 672 0 132 270 374 

17. 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 36 882 18 441 0 18 441 78 

18. 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 5 415 0 23 086 68 

19. Andzeļi / Pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta (pas. 

mikroautobuss) iegādei 

VK/P-58/2014    
17.03.2014.             

līdz 20.03.2021. 

50 700 18 252 8 112 0 10 140 40 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2019. 

Atmaksāts 

2019.gadā 

Saņemts 

2019.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2019. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2019.gadā 

20. Andrupene / Pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta 

(traktortehnikas) iegādei 

VK/P- 245/2014 
19.06.2014.                     

līdz 20.06.2021. 

38 948 16 230 6 492 0 9 738 36 

21. Dagda / Jaunas analogās 

rentgena iekārtas ar digitali-

zāciju piegāde VSPC“Dagda” 

VK/P-243/2014 
19.06.2014.                 

līdz 20.06.2024. 

92 928 56 804 10 328 0 46 476 135 

22. 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 39 754 7 228 0 32 526 95 

23. Ezernieki /Projekta 

“Ezernieku vidusskolas aktu 

zāles renovācija ” īstenošanai 

VK/P-459/2014 
17.09.2014.                 

līdz 20.09.2021. 

38 186 17 512 6 368 0 11 144 39 

24. Ezernieki /Projekta 

“Ezernieku vidusskolas aktu 

zāles renovācija ” īstenošanai 

VK/P-460/2014 
17.09.2014.                 

līdz 20.09.2019. 

5 814 1 091 1 091 0 0 2 

25. Bērziņi /Pasažieru 

mikroautobusa iegāde 

Bērziņu pagasta pārvaldei 

VK/P-459/2014 
15.10.2014.                 

līdz 20.10.2019. 

22 754 5 356 5 356 0 0 9 

26. Dagda / Ezernieki/ 

Konstantinova 

/Aleksandrovas skola / 

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai  transporta                   

iegāde (4 autobusi) 

VK/A2/1/15/169 

22.04.2015.                      

līdz 20.04.2022. 

193 300 104 090 29 740 0 74 350 239 

 

 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2019. 

Atmaksāts 

2019.gadā 

Saņemts 

2019.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2019. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2019.gadā 

27. Andrupene / Svariņi / 

Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu kvalitātes 

Dagdas novada Svarincu un 

Mariampoles ciemā 

VK/A2/1/15/406 

22.07.2015.             

līdz 20.07.2020.                         

 

40 640 

 

15 804 

 

9 032 

 

0 

 

6 772 

 

32 

28. Konstantinova/ 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 

 

36 504 

 

5 408 

 

0 

 

31 096 

 

88 

29. Dagda/ Katlumājas 

Mičurina ielā 12A, Dagdā, 

rekonstrukcija 

VK/A2/1/15/690 

17.12.2015.             

līdz 20.12.2025. 

192 000 145 320 20 760 0 124 560 351 

30. Dagda/Andrupene 

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai nepiec. 

transporta iegāde 

VK/A2/1/16/102 

29.04.2016. 

līdz 20.04.2021. 

 

30 000 

 

16 670 

 

6 668 

 

0 

 

10 002 

 

37 

31. Dagda/ Projekta „Dagdas 

pilsētas izglītības iestāžu 

sakārtošana-iekštelpu 

remonts” īstenošana 

 

VK/A2/1/16/238 

06.07.2016. 

līdz 20.06.2021. 

55 600 32 581 13 033 0 19 548 72 

 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 
Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2019. 
Atmaksāts 

2019.gadā 
Saņemts 

2019.gadā 
Atlikums uz 

31.12.2019. 
Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2019.gadā 

32. Ezernieki/ Projekta 

”Ezernieku vidusskolas 

sporta zāles būvniecība” 

īstenošana 

VK/A2/1/16/249 

21.07.2016. 

līdz 20.07.2036. 

487 000 449 075 25 300 0 423 775 1 117 

33. Andrupene/Ezernieki/ 

Projekts” Andrupenes 

pamatskolas sporta zāles 

iekštelpu remonts un 

Ezernieku pagasta PII 

rotaļu laukuma izveide”  

VK/A2/1/16/354 

03.09.2016. 

līdz 20.08.2021. 

65 800 42 581 15 484 0 27 097 95 

34. Dagda /Projekta Dagdas 

Tautas nama teritorijas 

sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai” īstenošana 

 

VK/A2/1/17/487 

          21.07.2017. 

līdz 20.07.2027.  

 

146 400 

 

110 400 

 

12 595 

 

0 

 

97 805 

 

269 

35. Konstantinova/ Projekta 

“Relaksējuši attīstošas 

vides izveide bērniem ar 

attīstības traucējumiem, 

dzīves kvalitātes 

uzlabošanai” būvniecības 

darbu īstenošanai 

 

VK/A2/1/17/651 

07.09.2017.                      

līdz 20.08.2020. 

 

50 000 

 

 

38 892 

 

22 224 

0  

16 668 

 

80 

36. Dagda/Asūne  Apkures 

katlu nomaiņa Asūnes 

pamatskolā un Dagdas 

vidusskolas apkures 

sistemas remonts 

 

VK/A2/1/17/652 

07.09.2017. 

līdz 20.08.2020. 

 

19 500 

 

15 169 

 

8 668 

 

0 

 

6 501 

 

31 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 
Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2019. 
Atmaksāts 

2019.gadā 
Saņemts 

2019.gadā 
Atlikums uz 

31.12.2019. 
Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2019.gadā 

37. Dagda/ELFLA 

līdzfinansētā projekta 

„VSPC „Dagda” teritorijas 

sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, izveidojot 

auto stāvlaukumu” 

īstenošana 

 

 

VK/A2/1/17/820 

18.12.2017. 

līdz 20.12.2021. 

 

61 500 

 

11 822 

 

3 934  

 

0 

 

7 888 

 

40 

38. Konstantinova / Bērziņi-

Šķaune / ELFLA projekta 

Dagdas novada lauku ceļu 

infrastruktūras pārbūve 

VK/A2/1/18/328 

08.06.2018. 

līdz 20.05.2028. 

691 400 136 781 0  434 755 571 536 399 

39. Dagda / projekta “Dagdas 

vidusskolas telpu 

remontdarbi                 

(Mājturības un 

darbmācības kabinetu 

remonts, skolas jumta 

nožogojuma montāža) ” 

īstenošana 

 

 

VK/A2/1/18/419 

04.07.2018. 

līdz 20.06.2023. 

 

41 500 

 

41 500 

 

5 184  

 

0 

 

36 316 

 

104 

40. Andzeļi / ELFLA projekta  

“Kapličas būvniecība 

Andzeļu ciemā rituālo 

pakalpojumu pieejamībai, 

Kvalitātei un 

sasniedzamībai” īstenošana 

 

 

VK/A2/1/18/606 

30.08.2018. 

līdz 20.08.2021. 

 

36 000 

 

36 000 

 

26 893  

 

0 

 

9 107 

 

41 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 
Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2019. 
Atmaksāts 

2019.gadā 
Saņemts 

2019.gadā 
Atlikums uz 

31.12.2019. 
Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2019.gadā 

41. Dagda / ERAF projekta 

“Krāslavas un Dagdas 

novadu ceļu tīkla 

rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības 

veicināšanai degradētajās 

teritorijās” īstenošana 

 

VK/A2/1/19/334 

16.09.2019. 

līdz 20.09.2039. 

 

508 500 

 

0 

 

0  

 

355 950 

 

355 950 

 

0 

42. Dagda/ Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības 

projekta (Nr.LLI-329) 

“Veselīga dzīve – pirmie 

soļi radīt laimīgu nākotni ” 

investīciju daļas īstenošana 

 

VK/A2/1/19/354 

25.09.2019. 

līdz 20.09.2039. 

 

276 900 

 

0 

 

0  

 

276 900 

 

276 900 

 

4 

KOPĀ: 7 184 779 2 707 136 559 739 1 067 605 3 215 002 7 144 

*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 2019.gadā, EUR 

 
Nr. Aizņēmējs, Aizņēmuma mērķis 

(Aizdevējs) 
Līguma 

noslēgšanas – 
atmaksas termiņš 

Galvojuma 
summa, EUR 

Atlikums uz 
01.01.2019. 

Samazinājums 
2019.gadā 

Palielinājums 
2019.gadā 

Atlikums uz 
31.12.2019. 

1. Fiziskas personas (4), Studiju 
aizdevums, (AS"Swedbanka") 

01.10.2004. – 
15.06.2017. 

9 391 422 422 0 0 

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

22.11.2005.– 
20.11.2015. 

1 648 82 82 0 0 

3. Fiziskas personas (2), Studiju 
aizdevums, (AS "Citadele banka") 

01.12.2006.– 
01.12.2019. 

6 616 115 115 0 0 

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

07.10.2008.– 
14.05.2024. 

2 312 1 252 231 0 1 021 

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

15.12.2009.– 
20.12.2019. 

110 130 10 986 10 986 0 0 

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

24.11.2011.– 
15.07.2024. 

1 611 116 116 0 0 

 
KOPĀ: 

 
131 708 12 973 11 952  0 1 021 
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Dagdas novada pašvaldības bibliotēku darbības rādītāji 2019.gadā 
 
 

 Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Dagdas 
NB 

Dagdas NB 
bērnu 
literatūras 
nodaļa 

Ezerniek
i 

Konstanti
nova 

Ķepova Svariņi Šķaune Kopā 
novadā 

Aktīvo lietotāju 
skaits 

281 135 81 103 697 461 238 108 39 124 198 2465 

Fizisko 
apmeklējumu 
skaits 

3961 3481 625 3296 18 597 7602 5308 3523 389 2693 6666 56 141 

Izsniegumu 
skaits 

5918 8415 1637 2479 49 163 18 133 6177 3377 1360 4135 6688 107 482 

 
 

Bibliotēku krājums 
 

 Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Dagdas NB Dagdas 
NB 

bērnu 
literatūr
as 
nodaļa 

Ezernieki Konstanti
nova 

Ķepova Svariņi Šķaune 

Bibliotēkas 
krājums, 
eksemplāri 

6770 6203 5516 5214 15 016 7828 7606 5670 3282 5778 4977 

  

 



Dagdas novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadale 2019.gadam

un izpilde uz 31.12.2019. sadalījumā pa teritoriālajām vienībām

Līdzekļi Izlietots Izlietots Izlietots Izlietots 

2019.gadam  

KOPĀ:

1.ceturksnī  

(janvārī - martā)

2.ceturksnī   

(aprīlī - jūnijā)

3.ceturksnī (jūlijā-

septembrī)

4.ceturksnī 

(oktobrī-

decembrī)

Izlietots Kopā
Piešķirts 

papildus*
uz 31.12.2019.  %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Andrupenes pagasts 71,982 26 669 1 368 4 119 17 934 3 442 26 862 6 460 6 267 23,50%

2. Andzeļu pagasts 53,840 29 348 4 041 11 591 8 311 2 727 26 669 2 679 9,13%

3. Asūnes pagasts 29,367 11 726 0 3 104 12 846 1 296 17 245 10 769 5 250 44,77%

4. Bērziņu pagasts 34,080 13 462 0 527 6 950 3 719 11 196 2 267 16,84%

5. Dagdas pagasts 21,730 8 994 3 600 5 896 827 10 096 20 418 6 000 -5 424 -60,31%

6. Ezernieku pagasts 83,170 26 389 2 385 8 204 620 23 390 34 599 -8 210 -31,11%

7. Konstantinovas pagasts 40,843 20 270 1 352 1 707 3 556 18 392 25 007 -4 738 -23,37%

8. Ķepovas pagasts 35,370 12 465 0 17 230 1 348 522 19 100 -6 634 -53,22%

9. Svariņu pagasts 54,090 47 163 0 848 33 416 19 318 53 583 -6 419 -13,61%

10. Šķaunes pagasts 48,270 19 067 2 622 0 659 16 327 19 608 -541 -2,84%

PAGASTOS KOPĀ (50 %): 472,742 215 554 15 367 53 224 86 467 99 229 254 288 23 229 -15 505 -7,19%

11. Dagdas pilsēta (40 %): 19,008 128 158 34 264 36 244 35 388 29 004 134 900 -6 743 -5,26%

12. Nesadalītie līdzekļi (10 %): 39 985 -17 738 22 247 55,64%

0

Pavisam KOPĀ: 383 697 49 632 89 468 121 855 128 233 389 188 5 491 0

2019.gada līdzekļu pārpilde

* Andrupenes pagasts - piešķirts papildus saskaņā ar domes 31.10.2019. lēmumu (protokols Nr.11, 9.§, 9.1.p.)

** Asūnes pagasts - piešķirts papildus saskaņā ar domes 31.10.2019. lēmumu (protokols Nr.11, 9.§, 9.1.p.)

*** Dagdas pagasts - piešķirts papildus saskaņā ar domes 30.05.2019. lēmumu (protokols Nr.6, 35.§)

Atlikums

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Trūlis

Nr.
Teritoriālā vienība             

(pilsēta, pagasti)
Ceļi (km)

9.PIELIKUMS



                            APSTIPRINĀTS

                            Dagdas novada pašvaldības domes

                            2020.gada 27.februāra sēdē

                            (protokols Nr.4., 1.§)

           Dagdas novada pašvaldības izglītības  iestāžu  izmaksu aprēķins  (pēc naudas plūsmas 2019.gadā)

     pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2020.
                                    (saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem") 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 1000 ATLĪDZĪBA: 213 530,24 144 597,88 40 274,33 39 583,55 38 072,46 314 400,82 66 820,96

1.1. 1100
atalgojumi (izņemot mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas un naudas balvas 

(EKK 1148), un darba devēja piešķirtos  labumus un maksājumus (EKK 1170))
171 186,08 114 234,26 31 923,56 31 908,07 30 505,42 249 801,26 52 772,21

1.2. 1200

darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI no 

prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem  

labumiem un maksājumiem  (EKK 1170)) 42 344,16 30 363,62 8 350,77 7 675,48 7 567,04 64 599,56 14 048,75

2. 2000 PRECES UN PAKALPOJUMI: 128 607,92 74 411,45 16 969,96 9 220,50 12 321,77 68 154,55 10 177,82

2.1. 2100

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 

(izņemot ārvalstu mācību, darba  un dienesta   komandējumus,   darba   

braucienus  (EKK 2120)) 1 202,30 563,61 325,70 6,00 0,00 144,85 0,00

2.2. 2200 pakalpojumu samaksa

76 660,51 35 515,33 9 453,38 6 144,79 5 210,66 44 357,41 5 397,47

2210 izdevumi par sakaru pakalpojumiem
1 281,58 1 048,82 453,31 32,19 1,75 775,99 44,49

2220 izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
64 016,53 15 534,68 6 649,58 4 306,34 3 907,49 39 274,21 4 171,17

2230
dažādi pakalpojumi (izņemot izdevumus par transporta pakalpojumiem (EKK 

2233)) 3 009,17 2 569,13 555,17 128,10 515,85 1 241,82 216,85

2240
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu 

(EKK 5250)) 5 509,35 16 104,40 1 683,40 1 242,56 785,57 3 014,63 964,96

2250 informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
1 855,56 0,00 111,92 435,60 0,00 0,00 0,00

2260 īres un nomas maksas (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262))
988,32 258,30 0,00 0,00 0,00 50,76 0,00

2.3. 2300
krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita pamatkapitāla veidošanā - kodā 5000:
50 240,32 38 236,03 7 141,88 3 004,92 7 111,11 23 652,29 4 780,35

2310 izdevumi par dažādām precēm un inventāru
17 183,34 11 850,59 1 332,95 1 021,76 939,10 9 535,29 1 432,58

Vispārējās  izglītības  iestādes Pirmsskolas izglītības iestādes

Nr. EKK Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2019.gadā*
1
 (EUR):

Dagdas 

vidusskola

Ezernieku 

vidusskola

Andrupenes 

pamatskola

Asūnes 

sākumskola

Šķaunes 

sākumskola

Dagdas PII 

"Saulīte"

Andrupenes  PII 

"Avotiņš"

10.PIELIKUMS



2320
kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas izdevumus  (EKK 

2322)) 0,00 10 192,02 245,39 0,00 4 479,06 27,00 0,00

2340
zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 495,70 60,50 0,00 0,00 22,40 250,06 26,25

2350 iestāžu uzturēšanas materiāli un preces
18 372,29 11 553,15 2 987,53 793,91 481,30 13 555,86 3 321,52

2360

valsts un pašvaldību aprūpē, apgāde un dienestā (amatā) esošo personu 

uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363) pirmsskolas izglītības 

iestādēs, speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības iestādēs 

no 5.klases)) *
2 13 812,34 4 414,78 2 244,31 1 189,25 1 189,25 0,00 0,00

2370 mācību līdzekļi un materiāli
376,65 164,99 331,70 0,00 0,00 284,08 0,00

2.4. 2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

504,79 96,48 49,00 64,79 0,00 0,00 0,00

3. 5000 PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA: 288,90 244,53 91,89 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. 5233 Bibliotēku krājumi 288,90 244,53 91,89 0,00 0,00 0,00 0,00

342 427,06 219 253,86 57 336,18 48 804,05 50 394,23 382 555,37 76 998,78

360 174 54 24 25 154 33

951,19 1 260,08 1 061,78 2 033,50 2 015,77 2 484,13 2 333,30

79,27 105,01 88,48 169,46 167,98 207,01 194,44

*
1 - 

*
2 - 

Izglītības iestāžu izdevumos iekļauti izglītības iestādes tekošajā saimnieciskajā gadā plānotie ēdināšanas izdevumi izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1.- 4. klasē.

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Trūlis

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 01.01.2020. (EUR):

IZDEVUMI KOPĀ (EUR):

Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.01.2020.:

Izmaksas uz vienu audzēkni gadā (EUR):

 Izglītības iestāžu izdevumos iekļaujami izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi, izņemot valsts budžeta finansējumu un ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.
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         Dagdas novada pašvaldības struktūra 

Dagdas novada dome                                     
/15 deputāti/

Komisijas

Administratīvā 
komisija

Administratīvo aktu 
apstrīdēšanas 

komisija

Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās 
izglītības programmu 
licencēšanas komisija

Interešu izglītības 
programmu 

izvērtēšanas un 
mērķdotācijas sadales 

komisija

Zemes jautājumu 
komisija

Zemes nomas 
tiesību izsoles 

komisija

Darījumu ar 
lauksaimniecības 
zemi izvērtēšanas 

komisija

Medību 
koordinācijas 

komisija

Iepirkumu komisjia

Vēlēšanu komisija

Ētikas komisija

Dzīvokļu jautājumu 
komisija

Civilās aizsardzības 
komisija

Priekšsēdētājs

Priekšsēdētāja 
vietnieks

Kapitālsabiedrības

SIA "Dagdas 
komunālā 

saimniecība"

Dagdas novada 
pašvaldība

Izpilddirektors

Centrālā administrācija

Kanceleja

Finanšu nodaļa

Juridiskā nodaļa

Sabiedrisko attiecību 
un komunikāciju 

nodaļa

Attīstības un 
plānošanas nodaļa

Izglītības, kultūras 
un sporta nodaļa

Soaciālais dienests

Bāriņtiesa

Būvvalde

Dzimtsarakstu 
nodaļa

Vides un 
tautsaimniecības 

nodaļa

Pašvaldības iestādes

Veselības un sociālo 
pakalpojumu centrs 

"Dagda"

Aleksandrovas 
pamatskola

Iestādes     

(nodokļu maksātāja 
struktūrvienības)

Izglītības iestādes

Dagdas vidusskola

Ezernieku 
vidusskola

Andrupenes 
pamatskola

Asūnes sākumskola

Šķaunes sākumskola

Dagdas pilsētas 
pirmsskolas izglītības 

iestāde "Saulīte"

Andrupenes 
pirmsskolas izglītības 

iestāde "Avotiņš"

Dagdas Mūzikas un 
mākslas skola

Dagdas novada 
Sporta skola

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

Citas iestādes

Pilsētsaimniecība

Dagdas novada 
jauniešu iniciatīvu 

centrs

Dagdas novada 
Kultūras centrs

Dagdas novada 
bibliotēka

Dagdas Tūrisma 
informācijas centrs

Muzejs 
"Andrupenes lauku 

sēta"

Komitejas

Finanšu un attīstības jautājumu komiteja               

/9 deputāti/

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un 
veselības jautājumu komiteja /7 deputāti/

Nodibinājumi

"Nodibinājums 
Dagdas novada 
mikrouzņēmēju 

atbalstam"


