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Sārto vaigu un pastaigu diena Dagdā

Sestdien, 20.februārī Dagdas iedzīvotā-
ji un viesi ir piedzīvojuši Sārto vaigu 
un pastaigu dienu.  Kultūras centrs to 
piedāvāja kā alternatīvu Meteņdienas 
pasākumam, ietverot aktivitātes, kuras ir 
atļautas Covid-19 pandēmijas apstākļos. 

Folkloras centrs aicināja lielus un mazus 
uz brīvdabas izstādi "Ziemas tradicionālās 
maskas", kas tika eksponēta Kultūras cen-
tra pagalmā. Apmeklētāji varēja izzināt zie-
mas laika tradicionālās maskas, to simbo-
lisko nozīmi un izbaudīt maskošanās īpašo 
noskaņu, pavadot laiku brīvā dabā.

Pie Kultūras centra galvenās ieejas 
un Lubānas pilskalnā visu sestdienas 
pēcpusdienu darbojās inventāra nomas 
punkti. Mūsu piedāvājumam atsaucās daudz 
aktīvās atpūtas cienītāju, inventāra nomas 
pakalpojumu piecu stundu laikā izmantoja 
66 cilvēki. Paldies jauniešu biedrībai "Ašo 
kompānija", Dagdas Tūrisma informācijas 
centram  un sporta pasākumu organizatoram 
pašvaldībā par sarūpēto inventāru, kuru 
Kultūras centrs piedāvāja improvizētos 
nomas punktos. 

Bija izsludināts arī sniega skulptūru 

konkurss divu dienu garumā, piedāvājot vei-
dot sniega vai ledus skulptūras nevis savās 
mājās, bet gan  KOPRADES MĀKSLAS 
TELPĀ. Šoreiz tā telpa bija Dagdas pilsētas 
skvērs un Dagdas Kultūras centra teritorija. 
Konkursam pieteicās desmit autori: Guntis 
Grišāns ar ģimeni, Raivo un Nika Malinovs-
ki, Elizabete Plesņa, Sabīne Plesņa, Milana 
Galilejeva, Ilze Vidžupe, Tatjana Mikulo-
va, Nikita Mihailovskis, Lana Mihailovska, 
Ņina Cimoška. Sniega un ledus veidojumu 
Kultūras centra teritorijā bija krietni vairāk 
nekā konkursantu. Daudzi autori palika pub-
likai nezināmi. 

Drošākais un vēlamākais veids, kā pavadīt 
ārkārtas situācijā savu brīvo laiku, ir doties 
pastaigā. Kultūras centra piedāvāto pastaigu 
maršrutu “Lubānas pilskalns – pilsētas skvērs 
– KC pagalms” sestdien ar prieku izmanto-
ja ļoti daudzi cilvēki. Mēs esam gandarīti, 
ka iedzīvotāji novērtēja mūsu piedāvājumu, 
aktīvi izmantoja sarūpēto ziemas inventāru, 
kā arī ievēroja valstī noteiktos piesardzības 
pasākumus. 

Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa
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Domes sēdes lēmumi

25. februārī notika Dagdas 
novada domes sēde.

• Apstiprināja Dagdas novada sporta pasākumu 
plānu un izdevumu tāmi 2021.gadam. 

• Nolēma piedalīties Zivju fonda Pasākumā un 
iesniegt projekta pieteikumus „Zivju resursu 
pavairošana Dagdas novada Ežezerā” ar kopē-
jām izmaksām EUR 6 806,25 un „Zivju resur-
su pavairošana Dagdas ezerā” ar kopējām iz-
maksām EUR 5 057,80.

• Nolēma piedzīt no vienas personas nokavēto 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par 
zemi  un ēkām bezstrīdus kārtībā, piedziņu 
vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdze-
kļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.

• Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 
mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) 
izlietošanas vidējā termiņa programmu 2021.- 
2023.gadam. 

• Apstiprināja mērķdotācijas finanšu līdzekļu 
sadali Dagdas novada pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanai 2021.gadā. 

• Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc nau-
das plūsmas 2020.gadā) pašvaldību savstarpējo 
norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu snieg-
tajiem pakalpojumiem no 2021.gada 1.janvāra.

• Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 108 
000,- apmērā ELFLA līdzfinansētā projekta 
“Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve” 
(Projekts Nr.19-03-A00702-000100) īstenoša-
nai – autoceļa “Mamonova-Karaļi” pārbūvei.

• Atcēla līdzfinansējuma maksu par profesionālās 
ievirzes izglītības programmu apguvi Dagdas 
Mūzikas un mākslas skolas un Dagdas nova-
da Sporta skolas audzēkņiem attālinātā mācību 
procesa norises laikā no 2021.gada 1.marta, bet 
ne ilgāk kā  līdz 2021.gada 30.jūnijam.

• Izskatījusi reorganizācijas plāna konstatējumu 
daļā iekļauto informāciju par Dagdas nova-
da pašvaldības institūcijām, mantu  –  būvēm, 
dzīvokļa īpašumiem, zemes vienībām, t.sk. 
mežaudzēm un kustamo mantu, saistībām – 
aizņēmumiem, galvojumiem, citām ilgtermiņa 
saistībām, Eiropas Savienības fondu un citas 
ārvalstu finanšu palīdzības projektiem, kuru 
īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā vai 
projekta īstenošana ir uzsākta un tiek turpinā-
ta, kā arī īstermiņa saistībām, Dagdas novada 
dome apstiprināja Dagdas novada pašvaldības 
reorganizācijas plāna konstatējošo daļu.                    

• Komersantiem vai citiem saimnieciskās darbī-
bas veicējiem, biedrībām vai nodibinājumiem 
(nomniekiem), kuri Dagda novada pašvaldībā 
iesnieguši iesniegumu par nomas maksas at-
brīvojumu vai samazinājumu par Dagdas nova-
da pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošo 

nekustamo īpašumu un kustamās mantas nomu, 
sākot ar 2020.gada 10.jūniju, bet ne ilgāk kā 
līdz 2021.gada 30.jūlijam, neveicot grozījumus 
nomas līgumā, piemērot:

- nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks 
nekustamo īpašumu vai kustamo mantu noteik-
tajā laika periodā vispār neizmanto saimniecis-
kās darbības veikšanai Ministru kabineta no-
teikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
- nomas maksas samazinājumu atbilstoši nom-
nieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procen-
tuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet 
nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās 
nomas maksas.
Lēmums attiecas uz nomniekiem, kas atbilst 
Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteiku-
mos Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas 
un publiskas personas kontrolētas kapitālsabie-
drības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 
samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 
izplatību” noteiktajiem kritērijiem.
• Nolēma ar 2021.gada 1.martu uz 3 gadiem 
iznomāt SIA “OLGAS GOLUBES ĢIMENES 
ĀRSTA PRAKSE” telpas Nr.15.,16.,17.,18 ar 
kopējo platību 45,5 m2, Skolas ielā 5, Svarin-
cos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā.

• Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma – zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 60090020222 (0,1285 
ha platībā), Ezermalas ielā 27, Dagdā, Dagdas 
novadā, nosacīto cenu 1 400 EUR. 

• Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma – zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 60090010152 (512 m2 
platībā), Dīķu ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, 
nosacīto cenu 600 EUR.

• Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma – zemes gabala 
ar kadastra numuru 6054 003 0125 (1,2 ha 
platībā), Dagdas pagastā, Dagdas novadā, no-
sacīto cenu 1 100 EUR.

• Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Zahari”, 
Ezernieku pagastā, kadastra numurs 6056 001 
0054, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,4 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 60560010054, 
pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacītā 
cena (izsoles sākumcena) ir 600 EUR. 

• Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Riuseiši, 
Ezernieku pagasts, Dagdas novads, kadas-
tra numurs 6056 002 0051, kas sastāv no vi-
enas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
60560020098, platība 6,2 ha, pārdodot to elek-
troniskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā 
īpašuma pārdošanas nosacītā cena (izsoles sā-
kumcena) ir 5 200 EUR.  

• Pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumu uz 
pašvaldības dzīvokli divām personām, trīs per-
sonām izīrēja pašvaldības dzīvokļus.

• Apstiprināja Grozījumus Dagdas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profe-
sionālās darbības novērtēšanas noteikumos. 
Izveidoja Dagdas novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu vadītāju profesionālās darbības 
novērtēšanai Ekspertu komisiju šādā sastāvā:

 ► Edgars TJARVE – Pašvaldības izpilddirek-
tors, komisijas vadītājs;

 ► Regīna PAULIŅA – Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja;

 ► Karīna KARVELE – izglītības speciālists.

• Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības Iepir-
kumu plānu 2021.gadam. 

• Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautāju-
mi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināša-
nu; par apbūvētās zemes nomas tiesību 
piešķiršanu; par nomas tiesību piešķiršanu uz 
neapbūvētu zemi; par personisko palīgsaim-
niecību zemes nomas līguma izmaiņām; par 
neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināša-
nu un pārslēgšanu; par zemes apakšnomu; par 
zemes nomas līguma izmaiņām; par zemes no-
mas tiesību izbeigšanu; par nekustamā īpašu-
ma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; 
par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu; par 
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekust-
amajam īpašumam; par rezerves fonda zemes 
vienību piekritību pašvaldībai; par pašvaldības 
piekrītoša nekustamā īpašuma apvienošanu 
Bērziņu pagastā; par pašvaldības nekustamā 
īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķirša-
nu; par neiznomāto zemes gabalu saraksta ap-
stiprināšanu.

Papildus tika izskatīts viens jautājums.

• Piešķīra nodibinājumam “Zinātnes un inovāci-
ju parks” līdzfinansējumu 283 EUR projekta 
“Mana zeme skaistā” interneta vietnes pro-
grammatūras pilnveidošanai no 2021.gada 
budžeta sadaļā “Atpūta, kultūra un reliģija; citu 
biedrību un nodibinājumu pakalpojumi” plāno-
tajiem līdzekļiem.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem 
un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv 
/ Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes pro-
tokoli. 

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 
Sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļas vadītāja

Pacientiem, kas reģistrēti SIA OLGAS GOL-
UBES ģimenes ārsta praksē ir iespēja pieteikties 
vakcinācijai pret COVID- 19 infekciju. Pieraksts 
Dagdā, Brīvības ielā 29 pa tel.22054343, Svarin-
cos, Skolas ielā 5 pa tel. 28350868 prakses darba 
laikos.

Pacientiem, kas reģistrēti ĻUBOVAS LEON-
ARDOVAS ģimenes ārsta praksē, pieteikties pa 
tel. 65681307 (pieraksts Dagdā) un 65653126 
(pieraksts Ezerniekos) prakses darba laikos.

Pacientiem, kas reģistrēti SERGEJA AN-
TONOVA ģimenes ārsta praksē, pieteikties pa 

tel. 65681387 prakses darba laikos.

Piesakoties jāsniedz sekojošas ziņas:
-          vārds, uzvārds;
-          dzimšanas gads;
-          dzīvesvieta (pilsēta vai pagasts);
-          telefona numurs.

VM paredz 8 prioritārās vakcinējamo per-
sonu grupas:
1. Mediķi un īpašas pacientu grupas pēc ārstu 

norādījuma.
2. Sociālo aprūpes centru darbinieki un klienti; 

svarīgākās valsts amatpersonas.

3. Seniori virs 70 gadiem; tie, kuri dzīvo kopā 
ar hroniski slimiem bērniem, aprūpē slimos.

4. Seniori 60–70 gadu vecumā.
5. Bērnudārzu un vispārējo skolu, operatīvo 

dienestu darbinieki, armija, Zemessardze, 
“kritiski svarīgie energoapgādes komersan-
ti”.

6. Speciālo iestāžu, tai skaitā patversmju, kli-
enti, personas ieslodzījuma vietās.

7. Nozaru prioritārie darbinieki, reliģisko orga-
nizāciju garīgais un kalpojošais personāls.

8. Darbinieki, kuri saskaras ar daudziem cil-
vēkiem, kuri darbā nevar distancēties.

Covid 19 vakcinācija
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Ārkārtas domes sēdes lēmumi

10. februārī notika Dagdas novada domes ārkārtas sēde.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2021/2 “Par Dagdas novada pašvaldī-
bas budžetu 2021.gadam”. 
• Nolēma piešķirt papildus finansējumu pašvaldības iestādei VSPC “Dag-
da” no pašvaldības 2021.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem “Sociāla-
jai aizsardzībai” EUR 30 923,- apmērā  t.sk.:

- piemaksu nodrošināšanai iestādes darbiniekiem saskaņā ar CIIP 47.pan-
tu epidemioloģiskās  drošības situācijas uzlabošanai sociālās aprūpes 
iestādē – EUR 11 723,- (50 % no faktiskajiem izdevumiem);
- dušas pakalpojumu nodrošināšanai – EUR 4 200,-;
- iestādes darbības nodrošināšanai un finansiālās situācijas stabilizēšanai – 
EUR 15 000,-.
• Nolēma piešķirt no pašvaldības 2021.gada budžetā Atpūtas, kultūras un 
reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem plāno-
tajiem izdevumiem pašvaldības līdzfinansējumu Dagdas novada nevals-
tisko organizāciju aktivitātēm 2021.gadā  37 720,- EUR apmērā.

Sakarā ar LR Centrālās vēlēšanu komisijas vēstuli, Dagdas novada 
dome nolēma: 
1. Mainīt vēlēšanu iecirkņa Nr.525 nosaukumu un adresi:  
- no “ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE”, adrese: Dārza iela 1, Asūne, 
Asūnes  pag., Dagdas nov., LV-5676, 
- uz “AŪNES TAUTAS NAMS”, adrese: Skolas iela 19, Asūne, Asūnes  
pag., Dagdas nov., LV-5676.
2. Mainīt vēlēšanu iecirkņa Nr.522 nosaukumu: 
- no “DAGDAS TAUTAS NAMS” uz “DAGDAS KULTŪRAS CEN-
TRS”.
3. Virzīt Centrālajai vēlēšanu komisijai apstiprināšanai šādu vēlēšanu 
iecirkņu sarakstu Dagdas novadā:
Nr.
p.k.

Iecirkņa 
numurs

Iecirkņa nosaukums Adrese

1. 522 DAGDAS KULTŪRAS
 CENTRS

Alejas iela 29, Dagda, 
Dagdas nov., 
LV-5674

2. 523 ANDRUPENES TAUTAS 
NAMS

Ezernieku iela 1, Andru-
pene,       Andrupenes pag., 
Dagdas nov., LV-5687

3. 524 ANDZEĻU PAGASTA 
PĀRVALDE

„Ausekļi”, Andzeļi, 
Andzeļu pag.,      Dagdas 
nov., LV-5696

4. 525 ASŪNES TAUTAS NAMS Skolas iela 19, Asūne, 
Asūnes pag.,       Dagdas 
nov., LV-5676

5. 527 BĒRZIŅU TAUTAS NAMS Bērzu iela 2, Porečje, Bēr-
ziņu pag.,    Dagdas nov., 
LV-5697

6. 529 EZERNIEKU SAIETU NAMS „Saietu nams”, Ezernieki, 
Ezernieku pag., Dagdas 
nov., LV-5692

7. 537 KONSTANTINOVAS 
TAUTAS NAMS

Saules iela 9, Konstantino-
va, Konstantinovas pag., 
Dagdas nov., LV-5680

8. 538 ĶEPOVAS SAIETU NAMS “Pagastmāja”, Neikšāni, 
Ķepovas pag., Dagdas 
nov., LV-5677

9. 542 SVARIŅU TAUTAS NAMS Skolas iela 13, Svarinci, 
Svariņu pag., Dagdas 
nov., LV-5698

10. 543 ŠĶAUNES TAUTAS 
NAMS

„Tautas nams”, Šķaune, 
Šķaunes pag., Dagdas 
nov., LV-5695

   Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs 
iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes
 protokoli.

Informāciju sagatavoja: 
Sanita Karpoviča 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus piešķir personām, 
kuras deklarētas Dagdas nova-
da administratīvajā teritorijā un 
kurām aprēķinātais nekustamā 
īpašuma nodokļa apmērs taksāci-
jas gadā pārsniedz EUR 7,11 un 
īpašums netiek izmantots saimnie-
ciskās darbības veikšanai (netiek 
iznomāts trešajām personām).

Atvieglojumus no taksācijas gad-
am aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas par dzīvojamo 
māju vai telpu grupu, kuru funk-
cionālā izmantošana ir dzīvošana 
un tām piekritīgo zemi, kas nav 
lielāka par 5 ha, piešķir sekojošām 
nodokļa maksātāju kategorijām šā-
dos apmēros:

- Nestrādājošām personām ar 1.un 
2.grupas invaliditāti – 50%;
- Personai, kurai ir kopīga deklarē-
ta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, 
1.vai 2. grupas invalīdu, kurš ir šīs 
personas bērns, mazbērns, brālis, 
māsa, laulātais, kāds no vecākiem 
vai vecvecākiem – 50%;
- 1. un 2.grupas invalīdiem, kuriem 
nav laulātā, pilngadīgu bērnu un 
nav personu, ar kurām ir kopīga 
deklarēta dzīvesvieta – 90%;
- Vientuļiem nestrādājošiem pen-
sionāriem, kuriem nav Civillikumā 
noteikto pirmās šķiras likumisko 
mantinieku un nav noslēgts uz-
tura līgums, un pensijas apmērs 
nepārsniedz valstī noteiktās min-
imālās algas lielumu – 50%;
- Personai (pašai vai kopā ar laulā-
to) vai tās laulātajam taksācijas 
gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk 
bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja 
bērns mācās, un ja personai vai tās 
laulātajam šajā objektā ir deklarēta 
dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no 
minētajiem bērniem – 50%;.
- Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidācijas dalīb-
niekiem – 50%.
- Nodokļa maksātājiem, kuriem 
pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas 
vai maznodrošinātas personas vai 
ģimenes statusu, — trūcīgām per-
sonām 90 procentu apmērā no 
aprēķinātās nodokļa summas un 
maznodrošinātām personām — 
līdz 90 procentiem no aprēķinātās 
nodokļa summas par to periodu, 
kurā nodokļa maksātājs atbilst 
trūcīgas vai maznodrošinātas per-

sonas statusam (iesniegums par at-
vieglojumu nav jāraksta).

Lai saņemtu nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu, pašvaldībā  
jāiesniedz iesniegums, kurā pam-
ato atvieglojuma piemērošanu un 
norāda īpašumu, par kuru tas tiek 
pieprasīts, kā arī apliecina, ka tas 
netiek izmantots saimnieciska-
jā darbībā (negūst ienākumus no 
šī īpašuma). Gadījumā, ja rēķins 
par nekustamā īpašuma nodok-
li ir jau izsūtīts, pēc iesnieguma 
saņemšanas tiks veikts pārrēķins.

Nodokļa maksātajiem, kuriem ir 
nekustamā īpašuma nodokļa parā-
di Dagdas novada pašvaldībai, 
nodokļa atlaide netiek piešķirta. 
Šis nosacījums neattiecas uz per-
sonām, kam piešķirts trūcīgas per-
sonas statuss.

Atgādinām, ka Likumā par 
“Nekustamā īpašuma nodok-
li” 6.panta (3) punktā noteik-
ta Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas kārtība. Nekustamā 
īpašuma nodoklis maksājams reizi 
ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 
15.maijā, 15.augustā un 15.novem-
brī — vienas ceturtdaļas apmērā 
no nodokļa gada summas. Nodokli 
var nomaksāt arī reizi gadā avansa 
veidā.

Nomaksāt NĪN iespējams inter-
netbankā, portālā www.epakalpo-
jumi.lv un www.latvija.lv. Veicot 
maksājumu internetbankā, būtiski 
ir pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtīju-
si paziņojumu par NĪN nomaksu. 
Pārskaitījums veicams uz kādu 
no tiem pašvaldības kontiem, kas 
norādīti sagatavotajā maksāšanas 
paziņojumā.

Aicinām nodokli samaksāt laicī-
gi, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprēķinā-
ta nokavējuma nauda 0,05% ap-
mērā no nesamaksātās summas.
Jautājumu gadījumā varat saz-
ināties ar nekustamā īpašuma 
nodokļu administratoriem Dag-
das novada pašvaldībā – tālr. 
65681714.

Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komu-
nikāciju nodaļas vadītāja

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu

 Dagdas novadā

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Dagdas novada pašvaldība informē, ka tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas 

atgriezt pārmaksāto nodokli par AAS Balta veselības apdrošināšanas 
veiktajiem maksājumiem par 2020.gadu (iesniedzot Gada ienākumu 
deklarāciju), būs nepieciešama Pašvaldības aģentūras “Krāslavas slimo-
kase” izsniegta izziņa. 

Pieteikties izziņas saņemšanai var Dagdas novada pašvaldības VPV 
Klientu apkalpošanas centrā darba laikā vai zvanot pa tālr. 65681701, 
66954815.
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PAZIŅOJUMS

     Traktortehnikas valsts tehniskā apskate Dagdas 
novadā 2020.g notiks:
Ciems Datums Laiks Norises vieta
c. Andzeļi 23.03. 10:20 Darbnīcas
c. Ezernieki 27.03. 09:00 Darbnīcas
c. Rukši 25.03. 10:30 "Mētrāji"
c. Ozoliņi 26.03. 10:20 Darbnīcas
c. Šķaune 16.04. 10:30 Pie pagasta
c.Astašova 06.05. 10:30 Darbnīcas
 25.05. 10:30  
c. Andiņi 30.04. 10:30 "Graudiņi"
c. Mariampole 07.05. 10:30 Darbnīcas
c. Porečje 08.05. 09:00 Darbnīcas
c. Svarinci 11.05. 10:30 Darbnīcas
c. Konstantinova 13.05. 10:20 Saules, 8
c. Račeva 14.05. 10:20 "Celiņi"
c. Asūne 18.05. 10:20 Miera, 28
c. Apoli 20.05. 10:30 Vītoli, 1
c. Neikšani 20.05 12:00 Pie pagasta

  Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kat-
egorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, traktortehnikas 
reģistrācijas apliecībai un derīgai OCTA polisei.
 Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pa-
kalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas 
maksājumu (maksājuma karte).

 Vēlams maksājumu veikt pirms apskates griežoties 
VTUA birojā Krāslavā, Jaunā iela 3-2 

mob. 29284665, 26597751
www.vtua.gov.lv; 
 e-pasts: imants.vaivods@vtua.gov.lv 
 zigmunds.blazevics@vtua.gov.lv

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.                                                                            
Krāslava                       

Saskaņā ar Ministru kabineta 18.02.2021. 
apstiprinātajām izmaiņām rīkojumā Nr.655 
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ņe-
mot vērā Slimību profilakses un kontroles 
centra sniegto informāciju par 14 dienu ku-
mulatīvo Covid-19 gadījumu skaitu uz 100 
000 iedzīvotājiem Dagdas novadā, pamato-
joties uz Dagdas novada domes 27.08.2020. 
lēmumu “Par mācību procesa īstenoša-
nu Dagdas novada pašvaldības izglītības 
iestādēs 2020./2021.mācību gadā” (prot. 
Nr.14, 5.§) tika pieņemts lēmums atļaut no 
2021.gada 22.februāra uzsākt mācības klā-
tienē Dagdas vidusskolas, Ezernieku viduss-
kolas, Andrupenes pamatskolas un Šķaunes 
sākumskolas 1. – 4. klašu skolēniem.

Ministru kabineta apstiprinātās izmaiņas 
rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izs-
ludināšanu” nosaka, ka atskaites punkts klā-
tienes mācību uzsākšanai ir 14 dienu kumu-
latīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 
iedzīvotājiem konkrētās pašvaldības admin-
istratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības 
iestāde. Ja Slimību profilakses un kontroles 
centra tīmekļvietnē publicētā informācija 
liecina, ka uz kārtējās kalendārās nedēļas 
trešdienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu 
skaits ir līdz 200, mācības klātienē var uzsākt 
1.- 4. klase. Ja kumulatīvais  rādītājs Dagdas 
novadā pieaugs un pārsniegs 200, mācības 
būs jāatsāk attālināti.

Organizējot mācību procesu klātienē, 
izglītības iestādēs jāievēro noteiktās epide-
mioloģiskās drošības prasības:  sejas masku 
lietošana personālam un skolēniem, telpu 
regulāra vēdināšana, distances ievērošana -  
vienam skolēnam jānodrošina 3 kvadrātme-
tri no mācību telpu platības, dezinfekcija un 
roku mazgāšana, kā arī nodarbinātajiem tiek 
veikta iknedēļas Covid-19 testēšana, iekļau-
jot arī skolēnu autobusu šoferus. 

Sakarā ar 2021. gada 28. janvāra Dag-
das novada domes sēdes lēmumu, ārkārtē-
jās situācijas un attālinātā mācību procesa 
laikā nodrošināt ēdināšanu Dagdas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu – Dagdas vi-
dusskolas, Ezernieku vidusskolas, Andru-
penes pamatskolas un Šķaunes sākumskolas 
1.-12. klašu izglītojamiem (neatkarīgi no 
deklarētās dzīvesvietas), sagādājot pārtikas 
paku 1,50 EUR vērtībā par katru attālināto 
mācību dienu, tika dalītas pakas 15 EUR 
vērtībā 12. februārī par periodu no 25. jan-
vāra līdz 5. februārim un 26. februārī par 
periodu no 8. februāra līdz 20. februārim.

Pārtikas paku komplekti tika veidoti bals-
toties uz Veselības ministrijas ieteikumiem, 
kas pamatojas uz veselīga uztura pamatprin-
cipiem, kā arī normatīvo regulējumu par uz-
tura normām izglītības iestādēm, un to sat-
urs tika saskaņots ar Pārtikas un veterināro 
dienestu.

Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs.
Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9. – 
12. klašu Fizikas olimpiādē Atzinības ieguva 
Dagdas vidusskolas 10. klases skolēns Rein-

is Vigulis, Dagdas vidusskolas 11. klases 
skolēni Raimonds Eisaks un Ņikita Šaļtis.
Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 

11. – 12. klašu Latviešu valodas olimpiādē 2. 
vietu ieguva Ezernieku vidusskolas 11. klases 
skolniece Anna Marija Vaišļa un Dagdas 
vidusskolas 12. klases skolēns Jevgēnijs 
Locs; 3. vietu – Dagdas vidusskolas 11. klases 
skolēns Ņikita Šaļtis un Dagdas vidusskolas 
12. klases skolniece Karīna Kuzmenko.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 
10. – 12. klašu Ekonomikas olimpiādē 1. 
vietu un uzaicinājumu uz valsts olimpiādes 
3. kārtu ieguva Dagdas vidusskolas 12. 
klases skolēns Jevgēnijs Locs.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 
9. – 12. klašu Matemātikas olimpiādē 2. 
vietu ieguva Ezernieku vidusskolas 9. klases 
skolniece Dana Moisejenoka un Dagdas 
vidusskolas 10. klases skolniece Ksenija 
Barkanova; 3. vietu ieguva Ezernieku 
vidusskolas 11. klases skolēns Danila 
Sinicins un Dagdas vidusskolas 12. klases 
skolēns Jevgēnijs Locs; Atzinības saņēma 
Dagdas vidusskolas 9. klases skolniece 
Renāte Ciganoviča un Ezernieku vidusskolas 
11. klases skolnieces Anna Marija Vaišļa un 
Viktorija Jakušenoka. 

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 
10. – 12. klašu Ģeogrāfijas olimpiādē 1. vi-
etu un uzaicinājumu uz valsts olimpiādes 3. 
kārtu ieguva Dagdas vidusskolas 12. klases 
skolēns Armands Jermaks, bet 3. vietu – 
Dagdas vidusskolas 11. klases skolēns Ņikita 
Šaļtis.

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9. 
– 12. klašu Ķīmijas olimpiādē 1. vietu iegu-
va Dagdas vidusskolas 10. klases skolniece 
Jana Antonova; 2. vietu – Dagdas vidussko-
las 10. klases skolniece Valērija Mihejeva; 
3. vietu – Dagdas vidusskolas 9. klases skol-
niece Renāte Ciganoviča un Dagdas viduss-
kolas 10. klases skolniece Amālija Grišāne 
un Atzinības saņēma Dagdas vidusskolas 9. 
klases skolniece Lana Žvirble 
un Dagdas vidusskolas 12. klases skolēns 
Armands Rutka.
   Janvāra beigās Dagdas novada IKSN 
aicināja piedalīties Dagdas novada izglītī-
bas iestāžu 4.-12. klašu skolēnus tiešsaistes 
viktorīnā "JANVĀRA#DomātPrieks", lai 
veicinātu skolēnu interesi par aktualitātēm 
Latvijā, pasaulē un savā Dagdas novadā. 
Konkurss norisinās no š.g. 26.janvāra līdz 
7.februārim. Patiess prieks, ka tiešsaistes 
konkurss, ar medijpratību  saistošiem jautā-
jumiem, guva popularitāti tieši Dagdas nova-
da skolēnu vidū. Lepojamies par daudzām 
pareizām atbildēm, tāpēc no 58 dalībniek-
iem tika apbalvoti 17 skolēni, nevis pirmie 
5 tiešsaistes viktorīnas "JANVĀRA#Domāt-
Prieks" dalībnieki , kā bija ieplānots. 
Pateicamies skolēniem par sadarbību un ak-
tīvo piedalīšanos konkursā!!!

Informāciju apkopoja Dagdas novada IKSN

Izglītības ziņas februārī

Sociālā dienesta ziņas
Februārī 111 ģimenēm (personām) piešķirts trūcīgas sta-
tuss un 2 ģimenēm (personām) - maznodrošinātas statuss. 
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 167 
ģimenēm EUR 13748,67 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā 
EUR 679,24 apmērā piešķirts 20 ģimenēm un natūrā  - 10 
ģimenēm EUR 377,23 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzī-
bu nodrošināšanai izmaksāti 6 ģimenēm EUR 143,50 
apmērā, 1 pabalsts krīzes situācijā EUR 25,83.
Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm – 
EUR 5569,70 apmērā, apbedīšanas pabalsts vai papildus 
pašvaldības pabalsts apbedīšanai – EUR 694,70; pabalsts 
jaundzimušo aprūpei – EUR 220,- 1 ģimenei, pabalsts 
Afganistānas kara 17 dalībniekiem – EUR 510,-; pabalsts 
39 donoriem – EUR 195,-;  31 pabalsts malkas iegādei vai 
apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invalid-
itāti – EUR 3720,-; pabalsts medikamentu iegādei vai 
ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 34 
vecuma pensionāriem EUR 1019,38 apmērā, citi pabalsti 
(duša, ceļu tīrīšana no sniega, dokumentu noformēšana 
u.c.) – EUR 80,02.
 Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlieto-
ti EUR 26983,27.
Papildus jau esošajām, 4 personām piešķirts asistenta pa-
kalpojums, 1 personai piešķirts pakalpojums “aprūpe mā-
jās”, uzsākta 1 sociālā darba lieta ar ģimeni un bērniem.  
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2021.gada 10.februārī Dagdas novada pašvaldības ārkārtas domes 

sēdē  tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības budžets 2021.gadam.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

 Dagdas novada pašvaldības 10.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/2
 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

Dagdas novads atrodas Latgales reģiona dienvidaustrumu daļā, Latvijas 
- Baltkrievijas pierobežā un robežojas ar  Krāslavas, Aglonas, Rēzeknes, 
Ludzas un Zilupes novadiem. Lielāko daļu Dagdas novada teritorijas aizņem 
lauksaimniecības zemes un meži. Novada teritorijā ir daudz ezeru, lielākie no 
tiem ir Ežezers, Dagdas ezers un Kaitras ezers. Dagdas novada Andrupenes, 
Andzeļu un Ezernieku pagastu  teritorijas daļēji ietilpst Rāznas nacionālā par-
ka teritorijā.

Dagdas novada pašvaldības attīstībai galvenais šķērslis ir iedzīvotāju skai-
ta samazināšanās, kas būtiski ietekmē pašvaldībai piešķirto finansējumu, kā 
arī liels teritoriālo vienību skaits ar zemu apdzīvotības blīvumu. Iedzīvotāju 
skaits, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Dagdas novadā uz 01.01.2021. sas-
tāda 6 903 un aizvadītā gada laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 221 
cilvēkiem (uz 01.01.2020. – 7 124), jeb par 3,1 %. 

Reģistrēto bezdarbnieku skaits uz 2021.gada sākumu novadā bija 545 cil-
vēki, jeb 13,2 % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kas ir par 0.8 % 
vairāk nekā uz 01.01.2020. un par 2.2 % mazāk nekā vidēji Latgales statistis-
kajā reģionā.

Dagdas novada teritorijā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem 
2020.gada 3.ceturksnī reģistrēti – 1009 nodokļu maksātāji t.sk. 560 saimnie-
ciskās darbības veicēji (fiziskās personas) un 449 juridiskās personas, savukārt, 
saskaņā ar Lursoft statistiku - Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju, uz 
01.01.2021. Dagdas novadā ir 396 aktīvie uzņēmumi (juridiskās personas).

Dagdas novada pašvaldība ir izveidojusies 2009.gada 1.jūlijā Administratīvi 
teritoriālās reformas rezultātā apvienojoties 11 pašvaldībām - Dagdas pilsētai 
un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstanti-
novas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagastiem ar kopējo teritorijas platību 
949,7 km2 un administratīvo centru Dagdas pilsētā.

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms ne-
pieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildei saimnieciskajā gadā. Dagdas novada pašvaldības budžeta apjoms ir 
svarīgākais instruments kvalitatīvu pašvaldības autonomo funkciju izpildes 
nodrošināšanai izglītības, kultūras, sporta, teritoriju un mājokļu apsaimnie-
košanas, veselības un sociālās aizsardzības jomā, kā arī pašvaldības teritorijas 

ilgtermiņa attīstībai, piesaistot papildus ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzī-
bas līdzekļus. 

Dagdas novada pašvaldības 2021.gada budžets ietver finansējumu pašvaldī-
bas iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai un kapitālajiem izdevumiem, 
dotācijas, sociālos pabalstus un pakalpojumus iedzīvotāju sociālās aizsardzī-
bas jomā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, pašvaldības 
līdzfinansējumus ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektiem, kā arī 
izdevumus aizdevumu atmaksai saskaņā ar noslēgtajiem Aizdevumu līgumi-
em par iepriekšējos gados veiktajiem ieguldījumiem pašvaldības infrastruk-
tūras sakārtošanai un iestāžu materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un papild-
ināšanai.

Pašvaldību autonomās funkcijas ir noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 
15.pantā un svarīgākās no tām ir  organizēt iedzīvotājiem komunālos pa-
kalpojumus (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), gādāt 
par pašvaldības teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, piedalīties sa-
biedriskās 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 saimniecis-
ko darbību, rūpēties par bezdarba samazināšanu un nodrošināt būvniecības 
procesa tiesiskumu. 

Novada pašvaldības administratīvās darbības un autonomo funkciju no-
drošināšanai ir izveidotas un darbojas 10 nodaļas:

1) Kanceleja; 
2) Juridiskā nodaļa; 
3) Attīstības un plānošanas nodaļa; 
4) Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa; 
5) Finanšu nodaļa; 
6) Vides un tautsaimniecības nodaļa; 
7) Būvvalde; 
8) Dzimtsarakstu nodaļa; 
9) Bāriņtiesa 
10) Izglītības, kultūras un sporta nodaļa.

Uz 01.01.2021. Dagdas novada pašvaldībai Valsts ieņēmumu dienestā 
reģistrētas 24 nodokļu maksātāja struktūrvienības t.sk. 9 pagastu pārvaldes, 8 
izglītības iestādes un 7 pārējās iestādes:

1) Andrupenes pagasta pārvalde;
2) Andzeļu pagasta pārvalde;
3) Asūnes pagasta pārvalde;
4) Bērziņu pagasta pārvalde;
5) Ezernieku pagasta pārvalde;
6) Konstantinovas pagasta pārvalde;
7) Ķepovas pagasta pārvalde;
8) Svariņu pagasta pārvalde;
9) Šķaunes pagasta pārvalde;
10) Dagdas pilsētas PII “Saulīte”;
11) Andrupenes pagasta PII “Avotiņš”;
12) Dagdas vidusskola;
13) Ezernieku vidusskola;
14) Andrupenes pamatskola;
15) Šķaunes sākumskola;
16) Dagdas Mūzikas un mākslas skola;
17) Dagdas novada Sporta skola;
18) Pilsētsaimniecība
19) Dagdas novada Kultūras centrs;
20) Dagdas novada bibliotēka;
21) Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs;
22) Dagdas novada tūrisma informācijas centrs;
23) Muzejs “Andrupenes lauku sēta”;
24) Dagdas novada Sociālais dienests.
Dagdas novada pašvaldības konsolidētajā 2021.gada budžetā ir apvienoti 

Dagdas novada pašvaldības (t.sk. 24 nodokļu maksātāja struktūrvienību) un 2 
pašvaldības iestāžu – Aleksandrovas pamatskolas un VSPC “Dagda” budžeti.

 Dagdas novada pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētājs pašvaldības 
SIA “Dagdas komunālā saimniecība”, kā arī kapitāla daļu turētājs SIA “Atkri-
tumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”. 

Darbinieku skaits pašvaldības iestādēs uz 01.01.2021.: 
Nr. Iestāde Tehniskie 

darbinieki
Pedagoģiskie 
darbinieki

Kopā

1. Dagdas novada 
pašvaldība

428 116 544

2. Veselības un sociālo 
pakalpojumu centrs 
"Dagda"

77 0 77

3. Aleksandrovas 
pamatskola

24 33 57

Kopā: 529 149 678
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Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Ar likumu noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamos līdzekļus Dagdas 
novada pašvaldības pamatbudžetā sastāda ieņēmumi saskaņā ar pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2021.gadam, nenodokļu ieņēmumi, maksas 
pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī 
valsts un pašvaldību budžetu transferti t.sk. ieņēmumi projektu realizēšanai 
(publiskais finansējums) par kopējo summu
 EUR 10 593 777  t.sk.:
 nodokļu ieņēmumi  – EUR 2 500 000, kas sastāda 19,9 % no kārtējā gada 
ieņēmumiem; 
 nenodokļu ieņēmumi – EUR 270 000, kas sastāda 2,15% no kārtējā gada 
ieņēmumiem; 
 maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - EUR 685 670,  kas  sastāda 
5,46 % no kārtējā gada ieņēmumiem; 
 ārvalstu finanšu palīdzība sastāda – EUR 230 550, kas sastāda 1,83 %  no 
kārtējā gada ieņēmumiem; 
 valsts budžeta transferti – EUR 6 337 557, kas sastāda 50,44% no kārtējā 
gada ieņēmumiem; 
 pašvaldību budžeta transferti – EUR 570 000, kas sastāda 4,78 % no 
kārtējā gada ieņēmumiem. 

Nozīmīgs pašvaldības ieņēmumu īpatsvars ir valsts budžeta transferti, kuri 
atkarībā no finansējuma avota un tā izlietošanas mērķa sadalās sekojoši:

 ►  pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti – EUR 3 471 446 t.sk.
 mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
atlīdzībai sastāda  EUR 957 672 (EUR 638 448,- 8 mēn.); 
 mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai – 
EUR 55 241 (EUR 36 827,- 8 mēn.);
 mērķdotācija bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu   
atlīdzībai – EUR 108 696  (EUR 72 464,- 8 mēn.);
 mērķdotācija speciālo izglītības iestāžu darbinieku atlīdzībai un pārējiem 
izdevumiem – EUR 1 006 305  (EUR 670 870,- 8 mēn.);
  mērķdotācija mācību grāmatām, mācību līdzekļiem un mācību satura 
digitalizācijai - EUR 14 719 ;
 mērķdotācija Mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai 
- EUR 81 342 ; 
 mērķdotācija Dagdas novada sporta skolas pedagogu atlīdzībai – 
EUR 31 619 ; 
 mērķdotācija 1.- 4. klašu izglītojamo ēdināšanai – EUR 21 333 ; 
 valsts budžeta dotācija VPVKAC uzturēšanai – EUR 6 900 ; 
 mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai - EUR 6 020 (6 
mēn.- EUR 3010);
 mērķdotācija autoceļu uzturēšanai – EUR 389 399;
 mērķdotācija algoto sabiedrisko darbu organizēšanai –  EUR 93 240  (6 
mēn., līdz 01.07.2021.);
 Nacionālā veselības dienesta finansējums FAP uzturēšanai – EUR 39 990 
(12 mēn.);
 Labklājības ministrijas finansējums Covid-19 piemaksu nodrošināšanai 
sociālās aprūpes iestādēs – EUR 12 500 ;
 papildus finansējums Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai – EUR 
224 668;
 pārējās mērķdotācijas – 421 802 EUR.
 pašvaldību  saņemtie transferti ES un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfi-
nansētajiem projektiem (pasākumiem) -  EUR 200 000 t.sk. par 2020.gadā 
realizētajiem projektiem;
 pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda  - EUR 2 666 111.
2021. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 12 535 000 
apmērā t.sk. kārtējā gada ieņēmumi – EUR 10 593 777,  līdzekļu atlikums 
2021.gada sākumā  – EUR 741 223  un  aizņēmumi EUR 1 200 000, lai 
varētu nodrošināt vairāku pašvaldības projektu realizāciju izglītības iestāžu 
sakārtošanas, komunālo pakalpojumu un transporta infrastruktūras sakār-
tošanas jomās.

Pašvaldības plānotie aizņēmumi 2021.gadā *

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

No kopējiem 2021.gadā plānotajiem izdevumiem, vislielāko īpatsvaru vei-
do izdevumi Izglītībai – EUR 4 696 111 jeb 37,61 % no kopējiem izdevumi-
em. Tas izskaidrojams ar to, ka pašvaldības pārziņā darbojas 2 vidusskolas, 1 
pamatskola, 1 sākumskola, 2 pirmsskolas   izglītības  iestādes,  Mūzikas un 
mākslas  skola, Dagdas novada Sporta skola, kā arī Aleksandrovas pamatsko-
la. 
Otrā lielākā budžeta izdevumu daļa ir izdevumi Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanai, kas sastāda EUR  2 570 000   jeb 20,58 % no 
kopējiem izdevumiem. Trešā lielākā budžeta izdevumu daļa ir izdevumi So-
ciālajai aizsardzībai, kas plānoti EUR 1 359 498 apmērā, kas sastāda 10,89 
%. Ceturtā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi Valsts pārvaldei, kas sastāda 
EUR 1 085 000 jeb 8,69% no kopējiem izdevumiem. Šajā  izdevumu sadaļā 
ir plānoti arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 50 000 apmērā.

Izdevumi Atpūtai, kultūrai, reliģijai ir plānoti EUR 950 000 jeb 7,61 % 
no kopējiem izdevumiem. Izdevumi pārējām aktivitātēm sastāda EUR 708 
691 jeb 5,68 %. 
2021. gada konsolidētā budžetā izdevumi tiek plānoti EUR 12 485 000 t.sk. 
aizdevumu atmaksām plānots izlietot EUR 1 115 700, kas sastāda 8,94 % 
no kopējiem gada izdevumiem. Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās tiek 
plānots EUR 50 000 apmērā.

Analizējot budžeta izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, var 
secināt, ka vislielāko īpatsvaru sastāda izdevumi atlīdzībai -  EUR 6 795 207 
jeb 54,43 %  t.sk.  atalgojumiem (EKK: 1100) – EUR 5 459 516 jeb 43,73 % 
un darba devēja VSAOI, nodokli (EKK:1200) EUR 1 335 691 jeb 10,70%. 
Otrā lielākā izdevumu sadaļa ir plānotie izdevumi Precēm un pakalpojumiem 
(EKK:2000) t.sk. pakalpojumiem (EKK:2200) EUR 2 366 593 jeb 18,96 %, 
bet  izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un 
inventāram (EKK: 2300) - EUR 1 074 453 jeb 8,61 %. 

Izdevumi pamatkapitāla veidošanai (EKK: 5000) plānoti EUR 1 576 500 
jeb 12,63 %, no kopējiem izdevumiem. Izdevumi sociālajiem pabalstiem 
(EKK:6000) – EUR 483 000  jeb 3,87 % no kopējiem izdevumiem, budžeta 
transferti - EUR 100 000 jeb 0,80%,  subsīdijas un dotācijas EUR 45 000 jeb 
0,36 %. Aizdevumu atmaksām 2021.gadā ir plānots izlietot EUR 1 115 700, 
kas sastāda 8,94% no kopējiem gada izdevumiem.
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PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma “Zahari”, Ezernieku pagastā elektronisko izsoli 

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustama-
jam īpašumam “Zahari”, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 
6056 001 0054, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
60560010054 – platība 0,4 ha. 

Sākumcena – 600 euro, izsoles solis - 150 euro, nodrošinājuma maksa – 60 
euro. 

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. 
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.03.2021. plkst.13.00 līdz 25.03.2021. 
plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv. 

Izsole sākas 05.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas  06.04.2021. plkst. 13.00. 
Nodrošinājuma nauda 60 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldības 
norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UN-
LA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Zahari nodrošinā-
jums”. 

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu viet-
nē izrakstītajam rēķinam. 
Tālr. uzziņām 65681712.

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma “Riuseiši”, Ezernieku pagastā elektronisko izsoli 
Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam 
īpašumam “Riuseiši”, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 
6056 002 0051, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
6056 002 0098 - platība 6,2 ha. 
Sākumcena – 5 200 euro, izsoles solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa – 520 

euro. 
Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. 

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.03.2021. plkst.13.00 līdz 25.03.2021. 
plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv. 

Izsole sākas 05.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas  06.04.2021. plkst. 13.00. 
Nodrošinājuma nauda 520 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldības 
norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UN-
LA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Riuseiši nodrošinā-
jums”. 

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu viet-
nē izrakstītajam rēķinam. 
Tālr. uzziņām 65681712.

Pašvaldības saistības
Dagdas novada pašvaldības saistības uz 01.01.2021. sastāda EUR 2 945 

307  t.sk.  aizņēmumi  -  EUR 2 944 450 un  galvojumi - EUR 857. Pašvaldī-
bas galvoto saistību summu sastāda viens galvojums studiju aizdevumam 
par kopējo atlikušo summu 857 EUR ar atmaksas termiņu 2024.gadā, ko 
atmaksā pats studiju aizdevuma saņēmējs. 

2021.gadā plānotais saistību atmaksas apjoms par iepriekšējos gados 
ņemtajiem aizņēmumiem sastāda EUR 837 514  t.sk. EUR 830 079 pamat-
summas atmaksai un EUR 7 436 procentu un apkalpošanas maksas apmak-
sai saskaņā ar 40 noslēgtajiem -spēkā esošajiem aizdevumu līgumiem ar 
Valsts kasi. Turpmākajos gados – 2022. līdz 2039.gadā atmaksājamās sum-
mas apjoms  sastāda EUR 2 106 936.
        Pašvaldības saistību īpatsvars budžetā 2021.gadā sastāda EUR 11.76% 
un turpmākajos gados būtiski samazinās (2022.gadā – 5.28 %).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dagdā

2021.gada 10.februārī                                                            Nr. 2021/2
                                                                                                           

                   APSTIPRINĀTS
                                                             Dagdas novada pašvaldības domes 
                                                                         2021.gada 10.februāra sēdē
                                                                                      protokols Nr.2, 1.§
             
                                                                                                                                                  
“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu 
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”

1. Saistošie noteikumi nosaka Dagdas novada pašvaldības 2021.gada pamat-
budžeta ieņēmumu, izdevumu un saistību apmēru, kā arī budžeta izpildītāju 
pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt  Dagdas  novada  pašvaldības  2021.gada konsolidētā pamat-
budžeta  ieņēmumus EUR  12 535 000 apmērā saskaņā ar 1. un 2. Pielikumu, 
t.sk.
2.1. līdzekļu atlikums gada sākumā – EUR 741 223;
2.2. kārtējā gada ieņēmumi –  EUR 10 593 777;
2.3. saņemtie aizņēmumi – EUR 1 200 000.
3. Apstiprināt  Dagdas  novada  pašvaldības 2021.gada konsolidētā  pamat-
budžeta  izdevumus EUR 12 485 000 apmērā pēc funkcionālajām un ekono-
miskajām kategorijām saskaņā ar 3.- 5. Pielikumu, t.sk.
3.1. kārtējā gada izdevumi –  EUR 11 369 300; 
3.2. aizņēmumu atmaksa –  EUR 1 115 700;
3.3. līdzekļu atlikums gada beigās –  50 000 EUR.  
4. Noteikt Dagdas novada pašvaldības ilgtermiņa saistību kopējo apjomu uz 
2021.gada 1.janvāri EUR 2 945 307 saskaņā ar 6.Pielikumu t.sk.:
4.1. aizņēmumi –  EUR 2 944 450;
4.2. galvojumi – EUR 857. 
5. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumu, 
izdevumu un finansēšanas apmērā lemj Dagdas novada pašvaldības dome.
6. Budžeta izpildītāji – pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir 
atbildīgi par efektīvu un racionālu piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu, atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskajām un funkcionālajām 
kategorijām.
     
 Dagdas novada pašvaldības
           domes priekšsēdētājs                                                                 A.Trūlis

Ar velosipēdu no Dagdas līdz pašiem
 Eiropas Ziemeļiem vai Dienvidiem!

Starptautiskā Eiropas velomaršruta posms ies arī cauri Dagdai.
Dagdas Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Latgales tūrisma asociāciju, 

tūrisma nozares speciālistiem un vietējām partnerībām (biedrības ilgtspējīgas so-
ciālās un ekonomiskās attīstības veicināšanai) realizē projektu, kura mērķis ir 
popularizēt velotūrismu Latgales reģionā.

EuroVelo ir vesela Eiropas Riteņbraucēju federācijas atbalstīta kustība. Tā 
paredz izveidot vienotu veloceļu tīklu, kas aptvertu visu Eiropu un pa kuru 
riteņbraucēji varētu  pārvietoties no vienas valsts uz otru. Šobrīd EuroVelo tīklā 
ir 17 maršruti, to kopgarums sasniedz vairāk kā 90000 km. EuroVelo maršruti ir 
paredzēti ne tikai profesionālajiem riteņbraucējiem, bet arī vietējiem katras valsts 
iedzīvotājiem ikdienas aktivitātēm. No šiem 17 maršrutiem Latvijai cauri ved 
trīs.

Velomaršruta EuroVelo11 (turpmāk tekstā EV11) posms velobraucējus no 
Lietuvas puses ieved Latvijas teritorijā cauri Zarasu pilsētai, tālāk pa dabas parku 
“Medumu ezeraine” un gar Sventes ezera krastu uz Daugavpili. No Daugavpils 
pa dabas parka “Daugavas loki” teritoriju uz Krāslavu, no kuras tālāk uz Aglonu 
un mūsu pusi. Aglonas – Dagdas ceļa posms ir viens no gleznainākajiem Latgales 
ceļiem – bagāts ar dažāda lieluma ezeriem. Ja vēlas, tad riteņbraucējs var izmest 
līkumu cauri Andrupenes pusei (Kroma kolna bruoliste, Andrupenes lauku sēta, 
ķeramiķe Evija Maļkeviča...). Apskatījis Dagdu, velotūrists tiek tālāk virzīts uz 
Rāznas Nacionālo parku (Jaundomes muiža, Eša ezers, Ezernieki, Lielais Liepu 
kalns, Rāzna... un tālāk tūrists var izvēlēties doties uz Rēzekni vai Ludzu, tālāk 
attiecīgi Gulbenes virzienā un uz Igauniju.

Projekta ietvaros tika izstrādāta velotūrisma attīstības stratēģija, kuras autors 
ir Vidzemes Augstskolas profesors Andris Klepers un izdota arī Latgales velo-
maršrutu karte latviešu, krievu un angļu valodās. Kartes failu elektroniski var 
apskatīties un lejupielādēt Dagdas Tūrisma informācijas centra mājaslapā – visit-
dagda.com vai arī, ar mums iepriekš sazinoties, iegūt veloceļveža drukāto versiju. 
Līdz aktīvajai velo sezonai tiks nomarķēts velomaršruts visā tā garumā, kas ir 
gandrīz 500 km. Kā arī vasarā paredzēts EV11 atklāšanas pasākums – šobrīd tiek 
domāts, ka tūrisma eksperti un velotūrisma mīļi divu dienu braucienā varētu iz-
braukt tieši mūsu pusi: Aglona – Dagda – Rāzna. Par to vairāk informācijas sekos 
vistuvākajā laikā, centīsimies pielāgoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem. 
Dagdas Tūrisma informācijas centrs un Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezer-
zeme” jau šobrīd aicina, plānojot savus šīs vasaras piedzīvojumus, izvēlēties ap-
ceļot Latviju un Latgali dabai draudzīgā veidā – ar velosipēdu! Vēlamies aizvien 
popularizēt Latgali kā Eiropas velo tūrisma galamērķi kā arī kaut vai nedaudz 
sekmēt klimata izmaiņas. Ceļosim „zaļi” un veicināsim uzņēmējdarbības attīstī-
bu velomaršruta pieguļošajās teritorijās.

Informāciju sagatavoja Dagdas Tūrisma informācijas centrs
J.Viļums, A.Šēfere
visitdagda.com, tic@dagda.lv, 25727379



Dagdas novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Dagdas Novada Ziņas”

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

Atbildīgais par izdevumu: 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Silvija Rapša, silvija.rapsa@dagda.lv,
tālr. 29190911, 65681721

Tirāža: 3100
Drukāts:

SIA “Latgales Druka”

Izdevumā publicētie materiāli ne 
vienmēr atspoguļo Dagdas novada 
domes viedokli. Par faktu pareizī-

bu atbild autors.

Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā 
atsauce obligāta!
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*reģistrētie Dagdas novada 
dzimtsarakstu nodaļā februārī

 
IZSAKĀM DZIĻU 

LĪDZJŪTĪBU 
TUVINIEKIEM   Ahiļčenoka Antoņina (dz.1930.g.)

  Isaka Tatjana (dz.1974.g.)
  Pokulis Valdis (dz.1963.g.)
  Beikule Tekla (dz.1938.g.)
  Fiļipova Praskovja (dz.1939.g.)
  Gražulis Pāvels (dz.1935.g.)
  Kasinskis Jāzeps (dz.1941.g.)
  Lavrinovičs Modests (dz.1943.g.)
  Locs Aivars (dz.1973.g.)
  Lovčinovskis Fridrihs (1935.g.)
  Lubgan Alexander (dz.1961.g.)
  Panfilo Vladislavs (dz.1958.g.)
  Peipiņa Emīlija (1938.g.)
  Rutka Vladimirs (dz.1956.g.)
  Ruža Aleksandrs (dz.1973.g.)
  Skadiņš Vladimirs (dz.1950.g.)
  Skerškāne Jevdokija (dz.1950.g.)
  Stikute Antonina (dz.1936.g.)
  Vanags Vitālijs (dz.1955.g.)
  Vasiļjeva Uļjana (dz.1948.g.)

 Dēvids, Ņina

Februārī Dagdas 
novada  Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 
2 jaundzimušie: 

Apsveicam!

Viņsaulē aizgajušie* Dagdas 
novadā februārī.


