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Cienījamie  Dagdas novada pašvaldības    

           Publiskā gada pārskata lasītāji!                   
        

Pagājis kārtējais 2013.gads un Dagdas novada pašvaldība sagatavojusi Publisko 

pārskatu.  Publiskajā  pārskatā  ietverta  informācija  par  budžeta  līdzekļu  ieņēmumiem  un 

izdevumiem, saimniecisko darbību, funkciju  izpildi,  pašvaldības  struktūru un realizētajiem  

projektiem.

    2013.gads Latvijā un arī Dagdas novadā bija pēdējais, kad lietojām savu nacionālo  

valūtu – latus.

2013.gadā  pašvaldība  ņēma  līdzdalību  sadarbības  projektos  iestādēs  un  

uzņēmumos.  Tika  pabeigta  Bērziņu  pagasta  Tautas  nama  rekonstrukcija,  veicināta  

pašdarbība  Konstantinovas  pagastā,  ierīkota  atbalsta  vieta  krīzes  situācijā  nonākušiem 

Dagdas novada bērniem un jauniešiem, izveidotas sabiedriskās dušas pakalpojumi Dagdas  

pilsētā, koptas jaunaudzes Andrupenes un Asūnes pagastos, pabeigta Ezernieku Saietu nama 

būvniecība,  Dagdas novada Tautas  namam nomainīta  iekšējās  apkures  sistēma un veikta  

siltumtrases rekonstrukcija, Jaundomes muižā uzstādītas ūdens iemītnieku mulāžas, uzbūvēts  

daudzfunkcionāls sporta laukums Dagdas pagastā, veikta Dagdas vidusskolas sporta zāles  

vienkāršotā  rekonstrukcija,  Andrupenes  pagastā  uzcelta  kapliča,  Asūnes  ciematā  veikta  

ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija. Kopā realizēti 16 projekti par summu Ls 1  

214 462,29. Pieci projekti tika uzsākti un turpināsim tos realizēt turpmākos gados.

2013.gadā novads iegādājās ēku, lai varētu uzlabot Tūrisma informācijas centra  

darbību.  Pašvaldības  iestādei  "Pilsētsaimniecība" un  Konstantinovas  pagasta  pārvaldei 

iegādājāmies traktortehniku darba intensitātes uzlabošanai.

Andrupenes pagastam un Dagdas novada pašvaldībai iegādāti mikroautobusi ar  

19 sēdvietām, kuri nepieciešami skolēnu pārvadājumiem. Novada skolas 2013.gadā turpināja  

realizēt  izglītības  programmas  visās  novada  izglītības  iestādēs.  Tika  turpināta  

„COMENIUS” projekta realizācija novada skolēniem mācību apmaiņas programmā. Skolēni  

ar panākumiem piedalījās mācību olimpiādē.

2013.gads norisinājās zem pieaugušo Dziesmu un deju svētku zīmes, jo no mūsu  

novada Rīgā piedalījās  trīs deju kolektīvi  :  Dagdas novada Tautas nama TDA „Dagda”,  

Andzeļu pagasta Tautas nama deju kopa „Eži” un Šķaunes pagasta Tautas nama deju kopa  

„Dancari”,  kā  arī  folkloras  kopa „Sovvaļnīki”un  folkloras  kopa  „Olūtiņi”.  Šie  kolektīvi  

skatītājus priecēja ne tikai Rīgā, bet arī Dagdas novada svētku lielkoncertā.
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2013.gadā Latvija atzīmēja savu 95. gadadienu, kurai par godu tautas nami un  

bibliotēkas  realizēja  izsludināto  konkursu  par  labākiem  tautas  namu  un  bibliotēku  

noformējumiem. Tāpat visa gada garumā katrā pagastā notika dažādi kultūras un sporta  

pasākumi kuros līdzdalību ņēma liels viesu un vietējo iedzīvotāju skaits.

Jauniešu biedrības stiprināja esošo jauniešu centru un biedrību saliedētību un  

rosināja jauniešus aktīvāk iesaistīties ne tikai sava, bet arī visa novada sabiedriskajā dzīvē.  

Rosināja domāt un strādāt pie projektu realizācijas savos pagastos.

2013.gadā  novada  pārvalžu  vadītāji  un  administrācija  apmeklēja  pieredzes  

apmaiņas braucienā Polijas valsts Branskas un Hainovkas pašvaldības.

Tāpat  Aleksandrovas  internātpamatskolas  kolektīvs  nodibināja  draudzību  ar  

Verhņedvinskas  rajona  Rehabilitācijas  un  Attīstības  centru.  Dagdas  vidusskolas  kolektīvs  

sadarbojas  ar  Verhņedvinskas  ģimnāziju  mācību  un  kultūras  jomā.  Folkloras  kopa  

„Sovvaļnīki” regulāri apmeklē Smoļenskas Latviešu biedrību, viņu organizētajos pasākumos.

    Mums ir prieks par darbīgiem lauku uzņēmējiem, kuri darbojas novada attīstībai,  

par  iedzīvotāju  aktivitātēm,  tāpat  priecājamies  par  visiem viesiem,  kuri  apmeklē  Dagdas  

novadu.

"TU VARĒTU IEPLEST SPĀRNUS,  JA  BŪTU PUTNA MAZULIS,  UN UZLIDOT  

AUGSTĀK.  BET,  JA  TU ESI  CILVĒKS UN TAVI  PUTNA CEĻI  KAUT KAD PAGĀTNĒ  

NEZINĀMU IEMESLU DĒĻ IR ŠĶĪRUŠIES, TAD TEV NAV SPĀRNU, KO IEPLEST. TAVA  

VIENĪGĀ IESPĒJA IR ATPLEST SAVAS DOMAS IZPLETNI, ATPLEST SAVAS VALODAS  

SPĀRNUS UN TIKT AUGSTĀK. "           

                                                                                                             /Inga Ābele/

     
       Dagdas novada pašvaldības
      domes priekšsēdētāja                                                         Sandra Viškure 
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1. DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

   Z  iņas par pašvaldību  

Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numurs  
un datums:

     90000041224, 05.07.2009.

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

Konsolidētajā finanšu 
pārskatā ietverti sekojošu 
iestāžu gada finanšu pārskati: Dagdas novada pašvaldība, 

Andrupenes pagasta pārvade, 
Asūnes pagasta pārvalde, 
Andzeļu pagasta pārvalde, 
Bērziņu pagasta pārvalde,
Ezernieku pagasta pārvalde,
Konstantinovas pagasta pārvalde, 
Ķepovas pagasta pārvalde, 
Svariņu pagasta pārvalde,
Šķaunes pagasta pārvalde,
Aleksandrovas internātpamatskola,
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs“Dagda”

Pārskata periods: 01.01.2013. – 31.12.2013.

 Revidenti: SIA „AUDIT ADVICE”
Reģ.Nr.40003858822
Grēcinieku iela 9-3, Rīga
LV-1050, Latvija

Komercsabiedrības 
licence Nr.134

 Biruta Novika
 Raiņa iela 16A, Ludza, 
 Ludzas novads, LV-5701

 Zvērinātā revidente, 
 Sertifikāts Nr.106

Pašvaldības nosaukums:     Dagdas novada pašvaldība
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Pašvaldības teritorija un iedalījums

Dagdas  novada  pašvaldība  kā  nodokļu  maksātājs   reģistrēta  Valsts  ieņēmumu 
dienestā   05.07.2009.  ar  reģistrācijas  Nr.90000041224. Dagdas  novada  pašvaldības 
administratīvais  centrs  ir  Dagdas  pilsēta,  juridiskā  adrese:  Alejas  iela  4,  Dagda,  Dagdas 
novads, LV - 5674.  

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. 

  1.1 Dagdas novada pašvaldības administratīvā teritorija

Kopējā  Dagdas  novada  teritorijas  platība  ir  949,2 km2 un  tā  sastāv  no  11 
teritoriālajām vienībām – Dagdas pilsētas un 10 pagastiem.  Dagdas pilsēta atrodas novada 
ģeogrāfiskajā centrā.  

1.2. Dagdas novada teritoriālās vienības, to raksturojums

Nr. Teritoriālā vienība Platība
(km2)

Teritoriālās vienības 
centrs

Attālums līdz novada 
centram (km)

1.  Dagda 3,0 - -

2. Andrupenes pagasts 136,2 Andrupene 16

3.  Andzeļu pagasts 99,0 Andzeļi 9

4.  Asūnes pagasts 77,7 Asūne 10

5.  Bērziņu pagasts 98,1 Porečje 26

6.  Dagdas pagasts 57,1 Ozoliņi 2

7.  Ezernieku pagasts 128,6 Ezernieki 15

8. Konstantinovas pagasts 79,1 Konstantinova 8

9.  Ķepovas pagasts 57,5 Neikšāni 19

10.  Svariņu pagasts 92,2 Svarinci 19

11.  Šķaunes pagasts 123,7 Šķaune 38
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Novada iedzīvotāju skaits un struktūra

Dagdas  novada  teritorijā  pēdējos  10  gados  raksturīga  iedzīvotāju  skaita 
samazināšanās. Ja 2003.gada sākumā novadā deklarēto iedzīvotāju skaits sastādīja 10 978, tad 
jau 2013.gada sākumā – tikai 8 886. Līdz ar to iedzīvotāju skaits Dagdas novadā pēdējo 10 
gadu laikā ir samazinājies par  2 092 iedzīvotājiem jeb 19 %. 

Uz Dagdas novada izveidošanas  dienu – 2009.gada 1.jūliju, iedzīvotāju skaits 
Dagdas novadā sastādīja 9 449, savukārt uz pārskata perioda beigām – 2013.gada 31.decembri 
– 8 634. Līdz ar to kopš Dagdas novada izveidošanas (pēdējos 4,5 gados), iedzīvotāju skaits 
Dagdas novadā ir samazinājies par 815 iedzīvotājiem jeb 8,6 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

1.3.  Iedzīvotāju skaits Dagdas novadā 2012. - 2014. gadā

Nr. Teritoriālā vienība Uz
01.01.2012.

Uz
01.01.2013.

Uz 
01.01.2014.

Izmaiņas 2013.gadā

1.  Dagda 2 447 2 380 2 293 -87 -3,66 %

2. Andrupenes pagasts 1 347 1 313 1 282 -31 -2,37 %

3.  Andzeļu pagasts 659 646 633 -13 -2,02 %

4.  Asūnes pagasts 566 561 555 -6 -1,07 %

5.  Bērziņu pagasts 450 440 429 -11 -2,50 %

6.  Dagdas pagasts 851 827 810 -17 -2,06 %

7.  Ezernieku pagasts 879 863 832 -31 -3,60 %

8. Konstantinovas pagasts 573 565 540 -25 -4,43 %

9.  Ķepovas pagasts 243 235 223 -12 -5,11 %

10.  Svariņu pagasts 439 435 430 -5 -1,15 %

11.  Šķaunes pagasts 635 621 607 -14 -2,26 %

KOPĀ: 9 089 8 886 8 634 -252 -2,84 %

Izmaiņas gada laikā: -137 -203 -252 - -

Saskaņā  ar  Iedzīvotāju  reģistra  datiem uz  2014.gada  1.janvāri  Dagdas  novadā 
savu dzīvesvietu deklarējuši 8 634 iedzīvotāji, no tiem 2 293 jeb 26,6 % Dagdas pilsētā un 
parējie 6 341 iedzīvotāji jeb 73,4 % novada pagastos. Novada pagastos visvairāk iedzīvotāju 
ir Andrupenes pagastā – 1 282, kam seko Ezernieku pagasts – 832 un Dagdas pagasts – 810, 
savukārt, vismazākais iedzīvotāju skaits ir Ķepovas pagastā – 223.  

Arī  2012.  un  2013.gadā  iedzīvotāju  skaits  Dagdas  novadā  ir  samazinājies: 
2012.gadā  par  203,  bet  2013.gadā  par  252  iedzīvotājiem.  Visstraujāk  iedzīvotāju  skaits 
procentuāli ir samazinājies Ķepovas un Konstantinovas pagastā, bet vismazāk – Asūnes un 
Svariņu pagastos. Iedzīvotāju skaita samazinājums skaidrojams ar negatīvu migrācijas saldo 
un  ilgstoši  negatīvu  dabisko  pieaugumu.  Saskaņā  ar  Centrālās  statistikas  biroja  datiem 
2012.gadā Dagdas novadā dzimuši 52, bet 2013.gadā  - 60 bērni (par 8 bērniem vairāk nekā 
2012.gadā),  savukārt,  miruši  2012.gadā  189,  bet  2013.gadā  –  160  (par  29  mazāk  nekā 
2012.gadā). Līdz ar to iedzīvotāju dabiskais pieaugums 2012.gadā ir negatīvs - mīnus 137, bet 
2013.gadā – mīnus 100. 2013.gadā iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji ir uzlabojušies, bet 
iedzīvotāju mehāniskās kustības rādītājs jeb migrācijas saldo sastāda mīnus 152 un salīdzinot 
ar 2012.gadu (mīnus 66) ir būtiski pieaudzis. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji izbrauc no Dagdas 
novada un deklarē savu dzīvesvietu citā pašvaldībā ārpus Dagdas novada.     
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1.4. Iedzīvotāju dabiskā kustība Dagdas novadā 2012. - 2013. gadā

Nr. Pilsēta, pagasts Dzimuši 
2012.gadā

Dzimuši 
201  3  .gadā  

Miruši 
2012.gadā

Miruši 
201  3  .gadā  

Bilance 
2013.gadā

1.  Dagda 21 15 56 33 - 18

2.  Andrupenes pagasts 2 9 20 17 - 8

3.  Andzeļu pagasts 4 1 8 5 - 4
4.  Asūnes pagasts 2 4 10 6 - 2
5.  Bērziņu pagasts 2 5 6 4 +1

6.  Dagdas pagasts 4 12 11 10 +2

7.  Ezernieku pagasts 2 3 11 7 - 4

8.  Konstantinovas pagasts 3 1 8 12 - 11

9.  Ķepovas pagasts 2 0 3 5 - 5

10.  Svariņu pagasts 1 2 6 6 - 4

11.  Šķaunes pagasts 4 5 14 7 - 2

Kopā*1: 47 57 153 112 - 55

Ārpus Dagdas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas reģistrētie fakti *2 5 3 36 48 - 45

                    Pavisam KOPĀ: 52 60 189 160 - 100

*1  - Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas dati;     *2  - CSB dati. 

Dagdas novada iedzīvotāju dzimumu un vecuma struktūra 2013.gadā:
• līdz   darbspējas  vecumam  (līdz  15  gadu  vecumam)  ir  1  068 iedzīvotāji 

(12,37% no kopējā iedzīvotāju skaita), t.sk. 535 vīrieši un 533 sievietes;
• darbspējas vecumā  – 5 656 (65,5 % no kopējā iedzīvotāju skaita) t.sk. 3 047 

vīrieši un 2 609 sievietes;
•  virs darbspējas vecuma – 1 910 iedzīvotāji  (22,13% no kopējā iedzīvotāju 

skaita) t.sk. 659 vīrieši un 1 251 sieviete. 

2013.gada beigās sieviešu Dagdas novadā ir  par 152  vairāk nekā vīriešu. Saskaņā ar 
Pilsonības  un  migrācijas  lietu  pārvaldes  (PMLP)  datiem  Dagdas  novadā  dzīvesvietu 
deklarējuši (reģistrējuši) 4 241 vīrieši un 4 393 sievietes. Iedzīvotāju procentuālais sastāvs pa 
dzimumiem novadā:  49,12 % vīrieši un 50,88 % sievietes. 

Dagdas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2013.gadā:
• latvieši – 61,8 %, 
• krievi – 25,2 %,
• baltkrievi – 7,4 %, 
• poļi – 3,3 %, 
• pārējie (ukraiņi, lietuvieši u.c.) – 2,3%.

Dagdas  novada  iedzīvotāju  sadalījums  pēc  valstiskās  piederības  2013.gada  beigās: 
latvijas pilsoņi – 7867 jeb 91,1%, nepilsoņi – 655 jeb 7,8%, pārējie – 1,1%.    

  Bezdarba līmenis novadā
Saskaņā ar  NVA datiem,  bezdarba  līmenis  Dagdas  novada pašvaldībā  2013.gada 

1.janvārī sastāda 22,2 % (1 124 bezdarbnieki), bet 2013.gada 31.decembrī samazinājies līdz 
19,9%  (999  bezdarbnieki).  Salīdzināšanai,  vidēji  valstī  reģistrētais  bezdarba  līmenis 
2013.gada beigās sastāda 7,3 %, bet Latgales statistiskajā reģionā – 14,3 %.
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2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams 

ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie 

līdzekļi ir paredzēti.  

Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības  budžetu  2013.gadam” tika 

pieņemti  2013.gada  4.februārī  (sēdes prot.Nr.2,  1.§).  Kopējie  pamatbudžeta ienākumi tika 

plānoti Ls 6 601 182, t.sk. līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 452 166 un aizņēmumi – Ls 62 

019,  savukārt,  kopējie  budžeta  izdevumi plānoti  Ls 6 595 852 ar  līdzekļu  atlikumu gada 

beigās – Ls 5 330. 

Grozījumi  Dagdas  novada  pašvaldības  saistošajos  noteikumos  Nr.2  “Par  Dagdas 

novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”:

• 2013.gada  17.oktobrī tika pieņemti grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 

budžetā, saskaņā ar kuriem kopējie budžeta plānotie ieņēmumi tika palielināti par Ls 

635 233, bet kopējie izdevumi palielināti par Ls 624 976 (Saistošie noteikumi Nr.34, 

sēdes prot.Nr.18, 10.§); 

• 2014.gada  23.janvārī tika pieņemti grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 

budžetā, saskaņā ar kuriem kopējie budžeta plānotie ieņēmumi tika palielināti par Ls 

255 691,  bet kopējie izdevumi samazināti par Ls  95 461 (Saistošie noteikumi Nr.1, 

sēdes prot.Nr.2, 7.§).

Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2013.gada budžeta faktisko izpildi, 2013.gada 

budžeta ieņēmumi sastāda Ls 6 436 857, bet ņemot vērā līdzekļu atlikumu 2013.gada sākumā 

un 2013.gadā saņemtos aizņēmumus, budžeta  ienākumi  sastāda Ls 7 499 641, bet faktiskie 

izdevumi – Ls 7 060 895 ar līdzekļu atlikumu 2013.gada beigās Ls 438 749 apmērā.

Dagdas  novada pašvaldības  speciālā  budžeta  ieņēmumi  sastādīja  Ls  171 126,  bet 

izdevumi Ls 163 504. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā sastādīja Ls 7 

014, bet līdzekļu atlikums gada beigās – Ls 11 392.

Dagdas novada pašvaldības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un galvojumu)  kopējais 

apjoms uz 2013.gada 31.decembri  sastāda  Ls 3 000 067, t.sk.  saistības,  kurām atmaksas 

termiņš paredzēts 2013.gadā – Ls 313 193.Līdz ar to saistību īpatsvars budžetā - 6,33 %.

Dagdas novada pašvaldības plānotos budžeta ieņēmumus un izdevumus 2013.gadā 

pašvaldības iestāžu un pagasta pārvalžu sadalījumā var apskatīt pārskata 4.Pielikumā.
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2.1. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2012.-2013.gadā, 2014.gada plāns

Nr. Rādītāja nosaukums
2012.gads 2013.gads 2014.gads (plāns)

Ls % Ls % Ls EUR %

1. Nodokļu ieņēmumi: 1 524 484 17,9 1 604 758 21,4 1 615 447 2 298 574 26,6

1.1. Ienākuma nodokļi: 
Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis

1 310 927 15,4 1 380 499 18,4 1 385 730 1 971 716 22,8

1.2. Īpašuma nodokļi: 
Nekustamā īpašuma 
nodoklis

211 788 2,5 222 991 3,0 228 672 325 371 3,8

1.3. Dabas resursu nodoklis 1 769 0 1 268 0,0 1 045 1 487 0

2. Nenodokļu ieņēmumi: 50 345 0,6 49 410 0,6 21 609 30 747 0,3

3. Maksas pakalpojumi 
un citi pašu ieņēmumi: 

472 290 5,5 593 213 7,9 485 454 690 739 8

4. Transferti: 4 424 660 54 4 189 476 55,9 3 201 621 4 555 496 52,7

4.1. Valsts budžeta transferti  4 343 223 51 4 085 287 54,5 3 101 823 4 413 496 51

4.2. Pašvaldību budžetu 
transferti 

81 437 1 104 189 1,4 99 798 142 000 1,7

5.  Ieņēmumi kopā: 6 471 779 76 6 436 857 85,8 5 324 131 7 575 556 87,6

6. Līdzekļu atlikums gada 
sākumā 

616 893 7,2 452 166 6,0 438 749 624 284 7,2

7. Aizņēmumi 1 433 829 16,8 610 618 8,2 314 000 446 782 5,2

8. Ienākumi kopā:  8 522 501 100 7 499 641 100 6 076 880 8 646 622 100

18%

3%

1%
8%

54%

1%
6%

8%

Dagdas novada pašvaldības 2013.gada budžeta ienākumi 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis (par 
zemi un ēkām)

Nenodokļu ieņēmumi 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi  

Valsts budžeta transferti  

Pašvaldību budžetu transferti 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 

Aizņēmumi 



Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2013.gadu   
11

2.2. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izpilde 2012.-2013.gadā, 2014.gada plāns

Nr. Rādītāja nosaukums
2012.gads 2013.gads 2014.gads (plāns)

Ls % Ls % Ls EUR %

1. Vispārējie valdības 
dienesti  

682 312 8,4 696 679 9,3 724 021 1 030 189 11,9

2. Sabiedriskā kārtība un 
drošība      

60 430 0,8 59 069 0,8 69 391 98 734 1,1

3. Ekonomiskā darbība 49 610 0,6 101 352 1,4 61 920 88 104 1,0

4. Vides aizsardzība 31 960 0,4 28 400 0,4 22 573 32 118 0,4

5. Pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniek

879 452 10,8 1 132 014 15,1 610 092 868 083 10

6. Veselības aizsardzība 653 869 8 700 169 9,3 665 260 946 579 11

7. Atpūta, kultūra un 
reliģija

1 578 641 19,3 1 015 013 13,6 832 636 1 184 734 13,7

8. Izglītība 2 469 962 30,2 2 514 601 33,5 2 108 988 3 000 819 34,7

9 Sociālā aizsardzība 573 111 7 565 147 7,5 532 602 757 825 8,8

10. Aizņēmumu atmaksa  736 988 9 248 451 3,3 433 802 617 245 7,1

11.  Izdevumi kopā: 7 716 335 94,5 7 060 895 94,2 6 061 284 8 624430 99,7

12. Līdzekļu atlikums gada 
beigās

452 166 5,5 438 749 5,8 15 597 22 192 0,3

13. Pavisam kopā: 8 168 501 100 7 499 644 100 6 076 881 8 646 622 100

9%1%

1%

0%

15%

9%

14%

34%

8%

3%
6%

Dagdas novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumi

Vispārējie valdības dienesti  

Sabiedriskā kārtība un drošība      

Ekonomiskā darbība 

Vides aizsardzība 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Veselības aizsardzība 

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība 

Sociālā aizsardzība 

Aizņēmumu atmaksa  

Līdzekļu atlikums gada beigās
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       Paskaidrojums par budžeta izpildi 201  3  .gadā  

Dagdas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā sastādīja Ls 6 436 857, 
kas ir tikai nedaudz mazāk kā 2012.gadā (Ls 6 471 779) un izdevumi 2013.gadā sastādīja Ls 6 
812 444,  kas  ir  mazāk  kā  2012.gadā  (Ls  6  979  347).  2013.gada  beigās  naudas  līdzekļu 
atlikums Dagdas novada pašvaldības budžetā ir Ls 438 749, 2012.gada beigās tas bija Ls 452 
166. Līdzekļu atlikumā uz gada beigām ir ievērojama daļa līdzekļu, kuri paredzēti uzsākto ES 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, kuri uzsākti 2013.gadā un kurus plānots pabeigt 
2014.gadā.

Pašvaldības  pamatbudžeta ieņēmumos  nodokļu ieņēmumi sastādīja  ievērojamu daļu, 
jeb 24,9 %. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ( IIN ) – 21,4 % (Ls 1 380 499), plāns izpildīts par 
100% , un tas ir par Ls 69 572 vairāk kā 2012.gadā. Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) — 
3,5% ( Ls 222 991), kas ir par Ls 11 203 vairāk kā 2012.gadā. 

Nenodokļu ieņēmumi Dagdas novadā 2013.gadā tika saņemti Ls 49 410 apmērā, kas ir 
par  Ls  935 mazāk kā 2012.gadā (Ls 50 345).  Jāpiezīmē,  ka  lielāko  daļu,  jeb Ls 25 540, 
sastādīja  ieņēmumi  no  zemes  īpašumu pārdošanas  (2012.gadā  – Ls 8 935).  Ieņēmumi  no 
valsts un pašvaldību nodevām sastādīja  Ls  7 512, savukārt ieņēmumi no naudas sodiem un 
sankcijām sastādīja Ls 9 471, kas ir par 3 444 mazāk nekā 2012.gadā.       

     Maksas  pakalpojumi  un  citi  pašu  ieņēmumi  2013.gadā  Dagdas  novada  pašvaldībā  
sastādīja Ls 593 213, kas ir par Ls 120 923 vairāk kā 2012.gadā (Ls 472 290). Šie ieņēmumi 
sastāda  9,2  %  no  kopējiem  ieņēmumiem.  Lielāko  daļu  no  šiem  ieņēmumiem  sastāda 
ieņēmumi  no budžeta  iestāžu  sniegtajiem maksas  pakalpojumiem:  ieņēmumi  no izglītības 
pakalpojumiem – Ls 69 855,  ieņēmumi par nomu un īri – Ls 58 313, ieņēmumi no dzīvokļu 
un komunālajiem pakalpojumiem – Ls 93 605.                                                                      

 Dagdas novada pašvaldības budžetā 65 % no kopējiem ieņēmumiem sastādīja transferti 
- Ls  4 189 486, kas ir par Ls  235 184  mazāk kā 2012.gadā (Ls 4  424 660). Šī ieņēmuma 
izpilde  sastādīja  100 %. Ieņēmumu samazinājums  pret  2012.gadu izskaidrojams ar  to,  ka 
2013.gadā būtiski mazāk tika saņemti līdzekļi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 
(2013.gadā Ls  814 288, bet 2012.gadā Ls  1 127 730. Valsts budžeta transferti  2013.gadā 
sastādīja  Ls  4  085  287,  no  tiem  Ls  1  687  886 saņemtās  valsts  budžeta  mērķdotācijas 
noteiktam mērķim, dotācija no PFIF  -   Ls 1 518 487 apmērā. Pašvaldību budžetu transferti 
sastāda Ls 104 189, kas ir par Ls 22 752 vairāk, kā 2012.gadā (Ls 81 437).

    Dagdas novada pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2013.gadā 
izlietoti sekojoši: uzturēšanas izdevumi –  Ls 5 508 142 jeb  80,9 %  (2012gadā – Ls  5 212 
723) un kapitālie izdevumi – Ls 1 304 302 jeb 19,1 % (2012.gadā - Ls 1 766 624). Jāpiezīmē, 
ka no uzturēšanas izdevumiem lielāko īpatsvaru sastāda izdevumi atlīdzībai Ls 3 579 568, jeb 
52,5 % no kopējiem izdevumiem, precēm un pakalpojumiem Ls  1 430 967 , jeb  21 % no 
kopējiem izdevumiem,  procentu izdevumi – Ls 18 132 jeb 0,27%, bet izdevumi sociālajiem 
pabalstiem Ls 416 362, jeb 6,1 % no kopējiem izdevumiem.       

     Dagdas  novada  pašvaldības  2013.gada  budžeta  izdevumos atbilstoši  funkcionālajām 
kategorijām vislielāko īpatsvaru tāpat kā iepriekšējos gados sastāda izdevumi izglītībai – Ls 2 
514 601, kas ir  nedaudz vairāk kā 2012.gadā (Ls 2 469 962).Vispārējo valdības  dienestu 
izdevumi 2013.gadā sastādīja Ls 696 679, kas ir nedaudz vairāk nekā 2012.gadā (Ls 682 312). 
Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai sastāda Ls 1 132 014, kas ir par 
Ls 252 562 vairāk nekā 2012.gadā (Ls 879 452). Lielais izdevumu pieaugums šajā sadaļā ir 
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izskaidrojams  ar  to,  ka  2013.gadā  tika  realizēts  ERAF  projekts  “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras  attīstība  Dagdas  novada Asūnes  ciemā”.  Šī  projekta  realizācijai  tika  ņemts 
aizņēmums Valsts kasē Ls 144 000 apmērā. Pašvaldības ekonomiskai darbībai izlietoti Ls 101 
352, kas ir par Ls 51  742 vairāk kā  2012.gadā ( Ls  49 610). Jāpiezīmē, ka 2013.gadā šajā 
sadaļā tika atspoguļoti izdevumi, kas saistīti ar ēkas iegādi Dagdas novada TIC vajadzībām Ls 
50 000 vērtībā. Sociālai aizsardzībai 2013.gadā izlietoti Ls 565 147, kas ir nedaudz mazāk kā 
2012.gadā (Ls 573 111). Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti Ls 1 015 013, kas ir 
par  Ls  563  628 mazāk  nekā  2012.gadā (Ls  1  578  641).  Jāpiezīmē,  ka  2012.gadā  lielu 
īpatsvaru  no  šajā  sadaļā  atspoguļotajiem  izdevumiem  veidoja  izdevumi  sastīti  ar  ES 
struktūrfondu atbalstīto projektu realizāciju kultūras jomā. Veselībai izlietoti Ls 700 169, kas 
ir par Ls 46 300 vairāk nekā 2012.gadā (Ls 653 869). 

       Dagdas novada pašvaldības speciālais budžets 2013.gadā izpildīts ieņēmumu daļā par 
99,9% un sastādīja Ls 169 814, kas ir par Ls 20 632, t.i. 13,8 % vaiāk kā 2012.gadā (Ls 149 
182). Speciālā budžeta  autoceļa fonda līdzekļi 2013.gadā sastādīja Ls 169 067, kas ir par Ls 
21 808, t.i. 14,8 % vairāk kā 2012.gadā (Ls 147 259). Dabas resursu nodokļa ieņēmumi  ir 
samazinājušies  un  sastādīja  2013  .gadā  Ls  744  (2012.gadā  Ls  1  910).  Speciālā  budžeta 
līdzekļi izlietoti 98 % apmērā no plānotajiem un tie sastāda Ls 162 270 (2012.gadā Ls 146 
636), kas ir par 10,7 % vairāk kā pērn. Līdzekļi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izlietoti 
sekojoši: Ls 1 725 Vides  aizsardzībai (2012 .g. Ls 0 ) . Lielāko summu Ls 160 545 (2012.g. 
Ls 146 629)  veido izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. 

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām 81,7 % izlietoti par precēm un pakalpojumiem Ls 132 647 (2012.gadā 83,6 % - 
Ls 122 586) un 5,6 %, t.i. Ls 9 046 pamatkapitāla veidošanai (2012.gadā Ls 1 905) . Tā kā 
speciālajā budžetā lielāko īpatsvaru, jeb 98,7% veido autoceļu fonda līdzekļi, tad pavērojot 
budžeta  apjoma  izmaiņas,  var  secināt,  ka  valsts  finansējums  pašvaldību  autoceļiem  kopš 
2013.gada palielinās. 
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      2013.gadā sadalījumā pa pašvaldības  iestādēm  vislielākie  izdevumi –  Ls 2 953 
080 ir  Dagdas  novada  pašvaldībai  (t.sk.11  pilsētas  iestādēm,  kas  ir  reģistrētas  kā 
struktūrvienības).  Veselības  un  sociālo  pakalpojumu  centra  “Dagda”  izdevumi  2013.gadā 
sastāda Ls 625 413, bet Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas izdevumi – Ls 561 448. 

No pagastu pārvaldēm vislielākie izdevumi 2013.gadā ir Asūnes pagasta pārvaldei 
– Ls  778  940,  kas  saistīts  ar  ūdenssaimniecības  projekta  realizāciju,  Ezernieku  pagasta 
pārvaldei – Ls 435 503, Andrupenes pagasta pārvaldei – Ls 420 330, bet vismazākie izdevumi 
Ķepovas pagasta pārvaldei – Ls 106 122, Bērziņu pagasta pārvaldei – Ls 140 518 un Svariņu 
pagasta pārvaldei – Ls 140 594.

Ķ
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3. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI

3.1. Dagdas novada pašvaldības aizņēmumi

Pašvaldību attīstības galvenā problēma  ir finanšu resursu  ierobežotība,  tāpēc  pēdējos 
gados  pašvaldības  sākušas  aktīvi  iesaistīties  dažādu  projektu   izstrādē  un  realizācijā.  Lai 
īstenotu sociālās un ekonomiskās programmas, kurām nepieciešamas investīcijas, pašvaldības 
var ņemt ilgtermiņa aizņēmumus. Saskaņā ar likumā noteikto, pašvaldības parāda saistības, 
kurām iestājies atmaksas termiņš kārtējā saimnieciskajā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parāda 
saistībām,  nedrīkst  pārsniegt 20  %   no  pašvaldības  kārtējā  saimnieciskā  gada  budžeta 
ieņēmumiem.

 No  11  Dagdas  novadu  veidojošām  pašvaldībām ilgtermiņa  saistības līdz Dagdas 
novada izveidošanai (līdz 01.07.2009.) nav uzņēmušās tikai  Bērziņu  un  Asūnes  pagastiem. 
Lai atvieglotu norēķinu kārtību, pagastu pārvalžu aizņēmumi tika pārņemti Dagdas novada 
pašvaldības bilancē ar kopējo atlikušo summu Ls 319 546,- uz 01.01.2010. 

Dagdas novada pašvaldībai ir jāatmaksā aizņēmumi saskaņā ar 29 aizņēmumu līgumiem 
par kopējo summu Ls 3 346 757, kuri noslēgti  2004.– 2013.gadā. Uz 2013.gada 1.janvāri 
neatmaksāto aizņēmumu atlikums  sastādīja  Ls 1 901 570  (56,8 % no saņemto aizņēmumu 
summas).  2013.gadā saskaņā ar atmaksas grafikiem atmaksāti aizņēmumi par kopējo summu 
Ls 248 451 un saņemti  aizņēmumi par kopējo summu Ls 610 618, līdz ar to neatmaksāto 
aizņēmumu summa  2013.gada  beigās  palielinājusies  līdz  2 263 737 (67,6  % no saņemto 
aizņēmumu summas).

2013.gadā  projektu  realizācijas  un  priekšfinansēšanas  nodrošināšanai,  kā  arī 
pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz nekustamo īpašumu un pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai nepieciešamā transporta iegādei, noslēgti  6 ilgtermiņa aizņēmuma līgumi  par 
kopējo summu Ls 516 000,- un saņemts  aizņēmuma atlikums Ls 94 618,- apmērā saskaņā ar 
2012.gadā noslēgto līgumu:

1. Jauna saietu nama būvniecība Dagdas novada Ezerniekos – Ls 94 618;
2. ELFLA projekts “Dagdas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” - Ls 26 

400;
3.  ELFLA projekts “Daudzfunkcionāla sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā” - Ls 

20 600;
4. Ūdenssaimniecības  infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā – Ls 144 

000;
5. Pirmpirkuma tiesību izmantošana uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 6, Dagdā – Ls 50 

000;
6. KPFI  projekts  “Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta  gāzu  emisiju  samazināšanai 

Šķaunes pamatskolā ” - Ls 194 000;
7. Pašvaldības  autonomo  funkciju  veikšanai  nepieciešamā  autotransporta  iegāde  –  2 

autobusi Andrupenes pagasta pārvaldei (Ls 39 598) un Dagdas novada pašvaldībai (Ls 
41 402)  - kopā Ls  81 000.



3.1. Dagdas novada pašvaldības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu)
SARAKSTS

(uz 31.12.2013. hronoloģiskā secībā)

Nr.
Adm.

teritorija Aizņēmuma mērķis Aizdevējs
Līguma 

parakstīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Valūta Kopējā summa
(Ls)

Atlikums uz 
01.01.2013.

Atmaksāts
2013.gadā

Atlikums uz 
31.12.2013.

1. Dagda Ekonomiski efektīva 
koksnes atkritumu 
izmantošana

VIF
18.05.2004. 01.01.2020. LVL 164 000 80 600 11 120 69 480

2. Šķaunes
pagasts

Katlu mājas rekonstrukcija VIF
18.05.2004. 14.04.2019. LVL 23 800 11 050 1 700 9 350

3. Šķaunes
pagasts

Atdzelžošanas iekārtu 
uzstādīšana

VIF
 30.06.2005. 31.05.2020. LVL 23 800 12 932 1 672 11 260

4. Dagdas 
pagasts

Bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas

Valsts 
kase 17.11.2005. 20.11.2015. LVL 40 000 11 300 4 100 7 200

5. Ezernieku
pagasts

ERAF projekts 
ūdenssaimniecība

Valsts 
kase 15.06.2006. 20.06.2026. LVL 140 000 25 246 0 25 246

6. Andrupenes
pagasts

Ūdenssaimniecības attīstība 
Andrupenes pagastā

Valsts 
kase 31.07.2006. 20.07.2021. LVL 264 600 10 861 0 10 861

7. Ezernieku
pagasts Automašīnas Opel iegāde

SEB 
Līzings  29.01.2007. 25.01.2014. EUR 11 175 2 069 2 069 0

8. Konstan-
tinovas
pagasts

ERAF projekts 
Ūdenssaimniecības attīstībai

VIF
31.05.2007. 01.04.2027. LVL 71 073 14 004 3 740 10 264



Nr.
Adm.
teritorija Aizņēmuma mērķis Aizdevējs

Līguma  
parakstīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Valūta Kopējā summa
(Ls)

Atlikums uz 
01.01.2013.

Atmaksāts
2013.gadā

Atlikums uz 
31.12.2013.

9. Andzeļu
pagasts

ERAF projekts 
ūdenssaimniecības attīstība

Valsts 
kase 01.06.2007. 20.03.2027. LVL 113 000 55 489 0 55 489

10. Svariņu 
pagasts Autobusa iegāde

Valsts 
kase 20.09.2007. 20.07.2017. LVL 30 090 14 650 3 088 11 562

11.
Ezernieku 
pagasts

Latvijas – Lietuvas 
sadarbības programma

Valsts 
kase 28.05.2009. 20.05.2014. LVL 35 000 11 660 7 780 3 880

12. Andrupenes
pagasts

Andrupenes 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, atjaunošana

Valsts 
kase 29.06.2009. 20.07.2015. EUR 79 519 17 363 0 17 363

13. Dagda Pamatkapitāla palielināšana 
SIA “Dagdas komunālā 
saimniecība”

Valsts 
kase 15.09.2009. 20.08.2024 EUR 122 700 99 423 10 581 88 842

14. Dagda Brīvdabas ekstrādes 
rekonstrukcijas Dagdas 
parkā

Valsts 
kase

02.05.2011. 20.04.2016. LVL 83 000 68 351 19 532 48 819

15. Ezernieku 
pagasts

Izstāžu zāles izveidošana 
Jaundomes muižā un 
teritorijas labiekārtošana

Valsts 
kase

02.05.2011. 20.04.2016. LVL 166 000 136 705 39 060 97 645

16. Svariņu 
pagasts

Sporta zāles izveidošana 
Dagdas novada Svariņu 
ciemā

Valsts 
kase

02.05.2011. 20.04.2016. LVL 96 000 79 056 22 592 56 464



Nr.
Adm.

teritorija Aizņēmuma mērķis Aizdevējs
Līguma 

parakstīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Valūta Kopējā summa
(Ls)

Atlikums uz 
01.01.2013.

Atmaksāts
2013.gadā

Atlikums uz 
31.12.2013.

17. Ķepovas 
pagasts

Saietu nama un izstāžu 
zāles rekonstrukcija 
Ķepovas pagastā

Valsts 
kase

06.09.2011. 20.08.2021. LVL 211 000 199 594 22 812 176 782

18. Dagda Satiksmes drošības 
infrastruktūras uzlabojumi 
Daugavpils ielā, Dagdā

Valsts 
kase

06.09.2011. 20.08.2021. LVL 188 000 177 836 20 328 157 508

19. Dagda Pamatkapitāla palielināšana 
SIA “DKS”  KF projekta 
“Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Dagdā II kārta ” īstenošanai

Valsts 
kase

25.04.2012. 20.04.2027. LVL 339 000 339 000 18 253 320 747

20. Dagda Tilta rekonstrukcija 
Daugavpils ielā pāri Narūtas 
upei Dagdā

Valsts 
kase

25.04.2012. 20.04.2022 LVL 129 000 129 000 10 840 118 160

21. Dagda Iekšējās apkures sistēmas 
nomaiņa Dagdas Tautas 
namā  un siltumtrases 
rekonstrukcija

Valsts 
kase

25.04.2012. 20.04.2022. LVL 129 000 129 000 10 840 118 160

22. Bērziņi Bērziņu pagasta Tautas 
nama rekonstrukcija

Valsts 
kase 22.05.2012. 20.05.2022. LVL 128 000 128 000 13 420 114 580

23. Ezernieki Jauna saietu nama 
būvniecība Dagdas novada 
Ezerniekos

Valsts 
kase  06.08.2012. 20.05.2022. LVL 243 000 148 381 24 924 218 075

Kopā: 1 901 570 248 451 1 747 737



Nr.
Adm.
teritorija Aizņēmuma mērķis Aizdevējs

Līguma  
parakstīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Valūta Kopējā summa
(Ls)

Atlikums + 
saņemts 

2013.gadā

Atmaksāts
2013.gadā

Atlikums uz 
31.12.2013.

23. Ezernieki Jauna saietu nama 
būvniecība Dagdas novada 
Ezerniekos

Valsts 
kase  06.08.2012. 20.05.2022. LVL 243 000 94 618 0 -

24. Dagda
ELFLA projekts „Dagdas 
vidusskolas sporta zāles 
vienkāršotā rekonstrukcija”

Valsts 
kase  03.04.2013. 20.03.2018. LVL 26 400 26 400 0 26 400

25. Dagdas 
pagasts

ELFLA projekta 
„Daudzfunkcionālā sporta 
laukuma  būvniecība 
Dagdas pagastā” īstenošanai

Valsts 
kase

 03.04.2013. 20.03.2018. LVL 20 600 20 600 0 20 600

26. Asūne ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Dagdas novada 
Asūnes ciemā” īstenošanai

Valsts 
kase  03.04.2013. 20.03.2023. LVL 144 000 144 000 0 144 000

27. Dagda Pirmpirkuma tiesību 
izmantošana – nekustamā 
īpašuma Skolas 6, Dagdā

Valsts 
kase 17.04.2013. 20.04.2018. LVL 50 000 50 000 0 50 000

28. Šķaune Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai 
Šķaunes pamatskolā

Valsts 
kase 22.07.2013. 20.07.2028. LVL 194 000 194 000 0 194 000

29. Dagda/
Andrupene

Transporta  iegāde 
pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai  

Valsts 
kase no 16.12.2013.

20.12.2020. LVL 81 000 81 000 0 81 000

Kopā: 610 618 0 516 000

Pavisam KOPĀ: 3 346 757 2 512 188 248 451  2 263 737
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3.2. Dagdas novada pašvaldības aizņēmumu atlikumi 2010.-2013.gadā
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Vislielāko īpatsvaru -  46% sastāda aizņēmumi, kas izlietoti Dagdas pilsētā. Lielākie 
projekti  Dagdas pilsētā, kuru realizācijai tika ņemti aizņēmumi Valsts kasē ir pamatkapitāla 
palielināšana  pašvaldības  SIA “Dagdas komunālā saimniecība” sakarā ar ūdenssaimniecības 
projekta realizāciju – Ls 339 000 (2013.gadā) un Ls 122 700 (2009.gadā). 

 Aizņēmumi projektu realizācijai Dagdas novada pagastos sastāda  54% no kopējiem 
novada pašvaldības  aizņēmumiem. Tās ir  saistības ko pagastu pašvaldības  uzņēmušās  līdz 
Dagdas novada izveidošanai un saistības, kuras novada pašvaldība uzņēmusies, lai realizētu 
projektus pagastu teritorijās. 

Dagda 46%

Dagdas pagasts 1%

Andrupenes pagasts 3%

Andzeļu pagasts 2%

Asūnes pagasts 6%

Ezernieku pagasts 15%

Konstantinovas pagasts 0% Svariņu pagasts 3%
Ķepovas pagasts 8%

Šķaunes pagasts 9%

Bērziņu pagasts 5%

3.3. Pašvaldības aizņēmumu atlikuma sadalījums pa teritoriālajām vienībām

(pēc aizņēmumu atlikuma uz 31.12.2013.)

Dagda

Dagdas pagasts

Andrupenes pagasts

Andzeļu pagasts

Asūnes pagasts

Ezernieku pagasts

Konstantinovas pagasts

Svariņu pagasts

Ķepovas pagasts

Šķaunes pagasts

Bērziņu pagasts
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3.2. Dagdas novada pašvaldības galvojumi 

Dagdas  novada  pašvaldības  kopējais  sniegto  galvojumu  apjoms  veidojas 
apvienojot novadu veidojošo pašvaldību galvojumus. Līdz Dagdas novada izveidošanai (līdz 
2009.gada 1.jūlijam) galvojumus ir sniegušas 3 pašvaldības – Dagdas pilsētas, Andrupenes un 
Šķaunes pagastu pašvaldības. 

Uz 2013.gada  1.janvāri  Dagdas  novada pašvaldības  sniegto  galvojumu līgumu 
kopējā summa sastāda Ls 172 488,-. Noslēgti 16 galvojuma līgumi,  no kuriem 12  līgumi 
noslēgti par aizņēmumiem fiziskām personām studiju aizdevumiem un 2 līgumi pašvaldības 
kapitālsabiedrību  projektu  realizācijai  ņemtajiem  aizņēmumiem.  Pašvaldības  galvojumi 
studiju  aizņēmumiem  sastāda  13%  no  kopējā  sniegto  galvojumu  apmēra,  bet  galvojumi 
pašvaldības kapitālsabiedrību  aizņēmumiem -  87 %.  

Uz 2013.gada 1.janvāri saskaņā ar sniegtajiem galvojuma līgumiem neatmaksātā 
aizņēmumu summa sastāda Ls 121 078, bet uz 31.12.2013. - Ls 61 325, kas ir par Ls 59 753,- 
mazāk nekā uz 2013.gada sākumu. 

3.4. Pārskats par pašvaldības galvojumiem

Nr. Aizņēmuma mērķis, 
aizdevējs Aizņēmējs

Līguma 
datums

Atmaksas 
termiņš

Kopējā 
summa 
(Ls )

Atlikums 
uz 

01.01.2013.

Atlikums 
uz

31.12.2013.

1. Studiju aizdevums, 
Swedbanka

Fiz.pers.
(6 līgumi)

01.10.
2004.

15.07.
2024.

6 600 2 969 2 309

2. Studiju aizdevums, 
Swedbanka

Fiz.pers. 22.11.
2005.

20.11.
2015

1 158 1 038 1 038

3. Studiju aizdevums, 
Parex banka

Fiz.pers.
(3 līgumi)

01.12.
2006.

01.12.
2019.

1 550
1 550
1 550

1 550
1 550
1 550

1 550
1 550
1 550

4. Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģ., 

SIA 
“AADSO”

13.12.
2006.

13.12.
2025. 75 358 54 345 0

5. Studiju aizdevums, 
Swedbanka

Fiz.pers. 24.04.
2007.

30.12.
2019

1 240 934 814

6. Studiju aizdevums, 
Swedbanka

Fiz.pers. 16.10.
2008.

07.10.
2018.

1 625 1 625 1 625

7. Ūdenssaimniecības 
attīstība,Valsts kase

SIA “DKS” 15.12.
2009.

30.09.
2019.

77 400 51 060 46 432

8. Studiju aizdevums, 
SEB banka

Fiziska 
persona

16.06.
2010.

15.07.
2024.

3 325 3 325 3 325

9. Studiju aizdevums, 
SEB banka

Fiziska 
persona

24.11.
2011.

15.07.
2024.

1 132 1 132 1 132

                      KOPĀ: 172 488 121 078 61 325
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4. PAŠVALDĪBAS  ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI,

TO  IZMAIŅAS

     Pildot  savas  funkcijas,  pašvaldībām  likumā  noteiktajā  kārtībā  ir  tiesības  veidot 
pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā  arī  ieguldīt 
savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. 

           Dagdas  novada pašvaldībai  pieder  100 %   kapitāla   daļas  pašvaldības  SIA 
“Dagdas  komunālā   saimniecība”.  Pašvaldības  kapitālsabiedrība nodrošina  ūdensapgādes, 
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, dzīvojamo māju apsaimniekošanas u.c.pakalpojumus, 
galvenokārt, Dagdas  pilsētas  un daļēji Dagdas pagasta iedzīvotājiem, kā arī sniedz tehnikas 
(traktori, ekskavators) u.c. pakalpojumus. 

       Dagdas novada pašvaldībai pieder 5%  kapitāla daļas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA “AADSO”). Kapitālsabiedrības mērķis ir 
nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu - savākšanu  uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu, 
pārstrādi  un  apglabāšanu,  šo  darbību  pārraudzību,  kā  arī  atkritumu  apglabāšanas  vietu 
ierīkošanu  un  pārstrādes  objektu  uzturēšanu  un  aprūpi  pēc  to  slēgšanas,  atbilstoši 
ekoloģiskajām prasībām. Pašvaldību sadarbības mērķis, izveidojot Dienvidlatgales pašvaldību 
kopīgu kapitālsabiedrību, ir izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu 
apsaimniekošanas problēmām Dienvidlatgales reģionā.

4.1. Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2012.- 2013.gadā
                 

Nr. AKTĪVS
Uz 01.01.

2012.
Uz 31.12.

2012.
Uz 31.12.

2013.

Izmaiņas 
2013.g.

("+", "-")

1.
Līdzdalība radniecīgo  

kapitālsabiedrību kapitālā: 

SIA  “Dagdas   komunālā saimniecība”

219 986 551 929 541 325 - 10 604

2.
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:  

SIA "AADSO" 16 335 16 335 16 335 0

Ilgtermiņa  finanšu ieguldījumi kopā: 236 321 568 264 557 660 -10 604

Dagdas  novada  pašvaldības   ilgtermiņa   finanšu   ieguldījumi   2013.gadā   ir 
samazinājušies  par Ls  10 604,- un uz 31.12.2013. sastāda  Ls 557 660,-  t.sk.  līdzdalība 
SIA “Dagdas komunālā saimniecība” kapitālā – Ls 541 325,  līdzdalība  SIA  “AADSO” - 
Ls 16 335. 

2013.gadā  līdzdalība  SIA  “Dagdas  komunālā  saimniecība”  kapitālā 
samazinājusies par Ls 10 604,  kas  saistīts  ar sabiedrības 2013.gada zaudējumiem.
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             5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

Pašvaldības ekonomisko pamatu veido īpašums un manta, kas atrodas pašvaldības 
īpašumā  vai  lietošanā.  Pašvaldības  īpašums  ir  nodalīts  no  valsts  īpašuma  un  citu  tiesību 
subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā 
kārtībā.  Pašvaldības  īpašums  izmantojams  attiecīgās  administratīvās  teritorijas  iedzīvotāju 
vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan 
veidojot  iestādes  un  uzņēmumus,  kas  nodrošina  iedzīvotāju  tiesības  un  sniedz  tiem 
nepieciešamos  pakalpojumus  (pārvaldes  iestādes,  sociālās  un  veselības  aprūpes  iestādes, 
izglītības,  kultūras  un  citas  iestādes).To  īpašuma  daļu,  kas  nav  nepieciešama 
iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus 
iedzīvotāju  vajadzību  apmierināšanai  vai  arī  likumā  noteiktajā  kārtībā  to  privatizētu  vai 
atsavinātu.  Vietējām pašvaldībām  ir  pirmpirkuma tiesības,  ja pašvaldības administratīvajā 
teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un  tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās 
pašvaldību funkcijas. 

2013.gadā  pašvaldība  ir  iegādājusies  2  nekustamos  īpašumus  –  Skolas  ielā  6, 
Dagdā (izmantojot pirmpirkuma tiesības), un Pasta ēku Ezerniekos (atklātā izsolē). 2013.gadā 
Dagdas  novada  pašvaldība  ir  saņēmusi  zemes  lietotāju  atsavināšanas  ierosinājumus  un 
likumdošanā  noteiktajā  kārtībā  ir  veikusi  nekustamā  īpašuma  atsavināšanas  (pārdošanas) 
procedūras.  Visus  atsavināmos  nekustamos  īpašumus  ir  novērtējuši  sertificēti  vērtētāji  un 
pārsvarā pirmpirkuma tiesības uz tiem ir izmantojoši patstāvīgie zemes lietotāji (nomnieki). 
2013.gadā pašvaldība atsavinājusi 8 nekustamos īpašumus - noslēgti  8  Pirkuma līgumi  no 
tiem 2 pirkuma līgumi noslēgti uz nomaksu. 

Nekustamā īpašuma sastāvā pašvaldības bilancē ir uzskaitīta zeme, ēkas un būves 
par  kopējo summu Ls 14  792 201 uz  31.12.2013.  Salīdzinot  ar  pārskata  gada  sākumu – 
01.01.2013. nekustamā īpašuma bilances vērtība 2013.gadā ir palielinājusies par Ls 1 250 
440, bet 2012.gadā par Ls 3 536 055, kas saistīts ar projektu realizācijas pabeigšanu, jaunu 
ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā un uzņemšanu pašvaldības bilancē.

   5.1. Pašvaldības  nekustamā  īpašuma  novērtējums

Nr. Iestāde

Zeme, ēkas, būves (Ls) Izmaiņas 
2013.gadā

( +, - )Uz 01.01.2013. Uz 31.12.2013.
1. Andrupenes pagasta pārvalde 1 502 723 1 538 131 35 408
2. Andzeļu pagasta pārvalde 1 170 452 1 166 436 - 4 016
3. Asūnes pagasta pārvalde 615 524 1 069 233 453 709
4. Bērziņu pagasta pārvalde 538 449 683 917 145 468
5. Ezernieku pagasta pārvalde 1 088 795 1 351 014 262 219
6. Konstantinovas pagasta pārvalde 682 494 676 088 - 6 406
7. Ķepovas pagasta pārvalde 240 753 491 499 250 746
8. Svariņu pagasta pārvalde 1 860 945 1 983 531 122 586
9. Šķaunes pagasta pārvalde 763 772 765 085 1 313

10. Dagdas novada pašvaldība 4 467 532 4 423 377 - 44 155
11. VSPC “Dagda” 362 517 363 036 519
12. Aleksandrovas internātpamatskola 214 517 235 028 20 511

Kopā: 13 508 473 14 746 375 1 237 902
                                             

Pavisam kopā (konsolidēts): 13 541 761 14 792 201 1 250 440
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Dagdas  novada  pašvaldības  bilancē  ir  uzskaitīta  pašvaldības  īpašumā,  jaukta 
statusa  kopīpašumā  un  pašvaldībai  piekritīgā  zeme.   Uz  31.12.2013.  pēc  VZD  sniegtās 
informācijas  zemes  bilances  tabulās   pašvaldības   īpašumā  un  valdījumā  esošās  zemes 
kopplatība sastāda 7 556,8 ha t.sk. 139 zemes vienības īpašumā ar kopējo platību 503,8 ha, 67 
zemes vienības jaukta statusa kopīpašumā ar kopējo platību 68,8 ha un 2 544 zemes vienības - 
pašvaldībai piekritīgā zeme ar kopējo platību 6 984,2 ha. Pašvaldības īpašumā esošā zeme 
sadalījumā pa zemes lietošanas veidiem sastāda:  lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 50,7 
ha (10%), mežs - 316,10 ha (62,7 %), krūmājs – 10,5 ha (2%), purvs – 40,1 ha (8%), zeme 
zem ūdeņiem – 5,3 ha (1%), zeme zem ēkām un pagalmiem 38,4 ha (7,7 %), zeme zem 
ceļiem – 23,2 ha (4,6 %), pārējā zeme – 19,5 ha (4 %).

 5.2.  Pašvaldības zemes sadalījums pa teritoriālajām vienībām

Nr. Teritoriālā vienība

Saskaņā  ar VZD datiem
Kopā pēc 

VZD 
datiem 

(ha)

Pēc 
grāmat-
vedības 
datiem 

(ha)

Pašvaldības 
īpašumā

(ha)

Jaukta statusa 
kopīpašumā 

(ha)

Pašvaldībai
piekritīgā 
zeme (ha)

1. Dagda 28,1 4,9 52,8 85,8
506,172. Dagdas pagasts 34,4 4,3 376,6 415,3

3. Andrupenes pagasts 250,6 33,2 1 066,8 1 350,6 1 318,31
4. Andzeļu pagasts 24,7 17,6 995,5 1 037,8 1 021,19
5. Asūnes pagasts 40,9 1,3 505,1 547,3 547,14
6. Bērziņu pagasts 3,4 2,5 484,9 490,8 490,8
7. Ezernieku pagasts 32,7 3,0 1 060,3 1 096 1 045,88
8. Konstantinovas pagasts 2,8 0,5 630,7 634 620,64
9. Ķepovas pagasts 4,2 0 439,5 443,7 443,76

10. Svarinu pagasts 8,2 0 678 686,2 677,8
11. Šķaunes pagasts 73,8 1,5 694 769,3 769,12

 Pavisam kopā: 503,8 68,8 6 984,2 7 556,8 7 440,81

Uz 31.12.2013. pēc VZD sniegtās informācijas zemes kopplatība sastāda 7556.8 
ha,  un pēc  grāmatvedības  uzskaites  datiem – 7 440.81 ha.  Starpību sastāda Andrupenes, 
Asūnes,  Bērziņu,  Ezernieku,  Konstantinovas,  Svariņu  pagastu  pārvaldēm  VZD  sarakstos 
iekļautā zeme ar statusu „lietojumā”.

Nekustamo īpašumu pašvaldības bilancē atspoguļo atlikušajā  vērtībā,  t.i.  katra 
gada  beigās  nekustamajam  īpašumam  tiek  aprēķināts  nolietojums  pēc  lineārās  metodes, 
pielietojot apstiprinātās normas. Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts. Pašvaldības 
īpašumā un lietojumā esošo zemi uzskaita pēc to kadastrālās vērtības. Pašvaldības bilancē ir 
iegrāmatotas mežaudzes 845.31 ha platībā. 

Uz 31.12.2013. liela daļa  pašvaldības nekustamo īpašumu, galvenokārt, budžeta 
līdzekļu trūkuma  dēļ (maksa par zemes robežu plānu izstrādi,  ēku, būvju inventarizācijas 
lietu izgatavošanu) nav reģistrēti  zemesgrāmatā.  Pašvaldības budžetā iespēju robežās katru 
gadu tiek plānoti  līdzekļi  nekustamo īpašumu reģistrēšanai  zemesgrāmatā.  Pirmām kārtām 
tiek  reģistrēti  īpašumi,  kuros  pašvaldība  plāno  ieguldīt  un  piesaistīt  papildus  līdzekļus 
realizējot projektus, kā arī īpašumi, kuri ir paredzēti atsavināšanai (ir saņemti atsavināšanas 
ierosinājumi),  jo  tie  nav  nepieciešami  pašvaldības  funkciju  realizēšanai.  Zemesgrāmatā 
reģistrēto īpašumu īpatsvars pašvaldības bilancē ik gadu palielinās.
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5.3.  Ēku skaits pašvaldības bilancē 2013.gadā

Nr. Ēkas veids
 

Iekļauts bilancē
 (skaits)

Reģistrēts 
Zemesgrāmatā 

(skaits)
1. Dzīvoklis 34 15
2. Dzīvojamā ēka 25 20
3. Nedzīvojamā ēka 124 95

                                    Kopā: 183 130
 

Pašvaldības bilancē atrodas arī dzīvojamais fonds – neprivatizētie dzīvokļi, kuri 
tiek izīrēti likumā noteiktajā kārtībā - noslēgti 207 dzīvokļu īres līgumi, kopplatībā 10 544.79 
m2.  Nedzīvojamās  ēkas,  kas  netiek  izmantotas  pašvaldības  funkciju  nodrošināšanai  tiek 
iznomātas - noslēgti 44 nomas līgumi komercdarbībai, kopplatībā 3130.2 m2, kā arī  3 nomas 
līgumi par inženierbūvēm, kopplatībā 65.92 m2. Pašvaldības īpašumā un piekritīgā zeme tiek 
iznomāta fiziskām un juridiskām personām - noslēgti 107 nomas līgumi par zemi dzīvojamo 
māju  uzturēšanai  un  saimnieciskai  darbībai,  kopplatībā  26.09  ha,  91  nomas  līgums par 
kultivēto  zemi,  kopplatībā  343.85ha,  kā  arī  980  nomas  līgumi  par  lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes nomu, kopplatībā 4788.88 ha.

 Pēc ceļu reģistra datiem Dagdas novada pašvaldībā ir 471,61 km ceļu un 33,237 
km ielu, kopā 504,847 km. Pēc grāmatvedības datiem – kopā 501,624 km, jo Dagdas novada 
pašvaldībai atšķirība ceļiem ir 3,01 km, jo ceļu reģistra datos ir parādīti servitūta ceļi (līdz 
kapiem), bet Ezernieku starpība 0.2 km, jo piebraucamais ceļš pie Ezernieku vidusskolas nav 
Valsts  ceļu direkcijas uzskaitē,  pārvaldes bilancē tas ir  uzskaitīts,  jo iepriekšējos gados ir 
ieguldīti pašvaldības līdzekļi. Dagdas novada pašvaldības ceļi atrodas uz zemes, kura pieder 
citiem  īpašniekiem  94,034  km,  ceļi  ir  uzskaitīti  pašvaldības  bilancē.  Ir  noslēgti  336 
patapinājuma līgumi par braucamo ceļu bezatlīdzības lietošanu.

5.4. Pašvaldības ielu un autoceļu sadalījums pa teritoriālajām vienībām

Nr. Teritoriālā vienība Ielas A grupa B grupa C grupa Kopā:
1. Dagda 18,530 0 0 0 18,530
2. Andrupenes pagasts 3,702 23,83 32,45 13,31 73,292
3. Andzeļu pagasts 0 50,74 5,58 0 56,320
4. Asūnes pagasts 3,287 21,52 2,42 2,26 29,487
5. Bērziņu pagasts 2,970 21,65 0 9,83 34,450
6. Dagdas pagasts 1,808 19,37 0 0 21,178
7. Ezernieku pagasts 0 52,44 12,53 19,45 84,420
8. Konstantinovas pagasts 0 43,28 0 4,97 48,250
9. Ķepovas pagasts 0 17,57 3,53 15,46 36,56

10. Svariņu pagasts 2,94 38,64 7,17 5,34 54,090
11. Šķaunes pagasts 0 23,16 6,65 18,46 48,270

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

Analizējot pašvaldības ceļu sadalījumu pa grupām var secināt, kā ielas sastāda 
tikai 6,6 % no kopējā ceļu garuma, savukārt, A gupas ceļi – 60,6 %, B grupas – 14,5 %, bet 
C grupas ceļi  – 18,3 % no kopējā ceļu garuma. 
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6. VEIKTIE PASĀKUMI

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ

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

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

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

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

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

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

• Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija  ir novada ilgtermiņa (laika periodam 
līdz 2030.gadam) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības 
ilgtermiņa attīstības redzējums: mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.  
Dokuments ietver īsu pašreizējās situācijas raksturojumu jeb vizītkarti un stratēģisko 
daļu,  kurā  noteikts  novada  ilgtermiņa  attīstības  redzējums,  telpiskās  attīstības 
perspektīva un ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti;

• Dagdas novada Attīstības  programma 2013.-2019.gadam ir  vidēja termiņa politisks 
dokuments,  kurā  noteikts  pasākumu  kopums  ilgtermiņa  rezultātu  sasniegšanai. 
Attīstības programma sastāv no 3 daļām - novada pašreizējās situācijas raksturojuma, 
stratēģiskās daļas, rīcības plāna un tā īstenošanas uzraudzības kārtības laika posmā no 
2013. līdz 2019.gadam. Dokumentā  ir atspoguļoti visi plānotie pašvaldības attīstības 
projekti vai projektu idejas, kas realizējamas, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītās 
vidēja termiņa prioritātes;
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• Dagdas  novada  Teritorijas  plānojums  2013.-2024.gadam  ir  Dagdas  novada 
administratīvās  teritorijas  attīstības  plānošanas  dokuments,  kurā  noteiktas  prasības 
teritorijas  izmantošanai  un  apbūvei,  tajā  skaitā  funkcionālais  zonējums,  publiskā 
infrastruktūra,  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi,  kā  arī  citi  teritorijas 
izmantošanas  nosacījumi  ar  ilgtermiņa  perspektīvu  uz  12  gadiem.  Lai  identificētu, 
aprakstītu un izvērtētu Dagdas novada teritorijas plānojuma iespējamo būtisko ietekmi 
uz  vidi  tika  veikts  stratēģiskais  ietekmes  uz  vidi  novērtējums  (izstrādāts  Vides 
pārskats). 

Ar Dagdas novada domes 2013.gada 27.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 1.§) 
ir  apstiprināts  Dagdas  novada  teritorijas  plānojums  2013.-2024.gadam  (turpmāk  tekstā  – 
Teritorijas  plānojums) un izdoti  Dagdas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 „Par 
Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Grafisko daļa”. 

Dagdas  novada Teritorijas  plānojumu sadarbībā ar  Dagdas novada pašvaldības 
speciālistiem,  izstrādāja  SIA  „Reģionālie  projekti”,  Vides  pārskatu  izstrādāja  SIA 
„Arhitektūra  un  Vide”.  Vides  pārskatā  atspoguļots  esošais  vides  stāvoklis  novadā,  vides 
stāvoklis  teritorijās,  kuras  plānošanas  dokumenta  īstenošana  var  būtiski  ietekmēt,  ar 
plānošanas dokumenta īstenošanu saistītās vides problēmas, un būtiskākās ietekmes uz vidi 
novērtējums, piedāvāti risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un mazināšanai, pamatotas un 
izvērtētas  alternatīvas,  kā  arī  paredzēti  pasākumi  plānošanas  dokumenta  īstenošanas 
monitoringa nodrošināšanai.  

Teritorijas plānojumā, nosakot turpmāko novada teritorijas attīstību un plānojot 
funkcionālo zonējumu ņemti vērā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu aizsardzības 
un izmantošanas normatīvie akti  un šo teritoriju izveidošanas mērķi.  Lai mazinātu Dagdas 
novada  teritorijas  plānojuma  īstenošanas  rezultātā  iespējamo  ietekmi  uz  apkārtējo  vidi, 
paredzēta  virkne  pasākumu  un  risinājumu  –  noteiktas  un  grafiski  attēlotas  aizsargjoslas, 
definēti nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei teritoriju attīstībai un izmantošanai, ierobežojumi 
lauksaimniecības  un mežu teritoriju  izmantošanai,  ierobežojumi  alternatīvo  elektroenerģiju 
objektu izvietošanai, ierobežojumi īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai, ainavas 
saglabāšanai,  aizsardzībai  un  plānošanai,  ierobežojumi  kultūrvēsturiskā  mantojuma 
saglabāšanai  un aizsardzībai,  noteikti  risinājumi saistībā ar apbūves plānošanu un apbūves 
rādītāji Teritorijas plānojuma saistošajā daļā. 

Vides  pārskata  izstrāde  un  sabiedriskā  apspriešanas  procedūra  tika  veikta 
vienlaicīgi ar Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrādi, kas ļāva savlaicīgi izvērtēt katru 
jaunu teritorijas plānojuma risinājumu vai ideju, kā arī plānoto pasākumu atbilstību vides un 
dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas 
laikā  (organizēta  laika  posmā  no  19.11.2012.  līdz  28.12.2012.)  tika  saņemti  institūciju 
atzinumi un komentāri. 

Teritorijas  plānojuma  1.redakcijas  un  Vides  pārskata  projekta  publiskās 
apspriešanas laikā tika organizētas sabiedriskās sanāksmes pilsētā un visos novada pagastos. 
Publiskās  apspriešanas  laikā  par  Vides  pārskata  projektu  netika  saņemts  neviens 
privātpersonu priekšlikums. 

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

Jaunie  plānošanas  dokumenti  pieejami  pašvaldības  mājas  lapā  www.dagda.lv 
sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

http://www.dagda.lv/
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7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS,

IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS

7.1. Projekti, kuru realizācija pabeigta 2013.gadā

Nr.p.
k.

Fonda nosaukums, 
atbalsta institūcija

Projekta nosaukums
Projekta 

īstenošanas 
laiks

Projekta izmaksas
Kopējās 
izmaksas 
(ar PVN), 

LVL

t.sk. 
Publiskais 
finansējum

s, LVL

1.

ELFLA

,
LAD

„Bērziņu pagasta 
tautas nama 

rekonstrukcija”

04/2011-
07/2013

149 828.97 109 648.77

2.

LEADER

,
LAD

„Pašdarbības 
veicināšana 

Konstantinovas 
pagastā”

11/2011-
07/2013

4 500.00 3 319.66

3.

LEADER

,
LAD

„Atbalsta vietas 
izveide krīzes 

situācijā nonākušiem 
Dagdas novada 

bērniem un 
jauniešiem”

10/2012-
11/2013

15 799.43 10 096.88

4.

LEADER

,
LAD

„Sabiedriskās dušas 
pakalpojumu 

izveidošana Dagdas 
pilsētā”

10/2012-
12/2013

24 417.89 12 600.00

5.

ELFLA

,
LAD

„Jaunaudžu kopšana 
Dagdas novada 
Andrupenes un 

Asūnes pagastos”

08/2012-
12/2013

11 993.13 6401.27

6.

ELFLA

,
LAD

„Jauna saietu nama 
būvniecība Dagdas 
novada Ezerniekos”

04/2011-
10/2013

267 661.62 196 520.04

7.

ELFLA

,
LAD

„Iekšējās apkures 
sistēmas nomaiņa 

Dagdas tautas namā 
un siltumtrases 
rekonstrukcija”

04/2011-
09/2013

163 738.30 122 543.53

8.

ELFLA

,
LAD

„Ūdens iemītnieku 
mulāžu izveide 

Jaundomes muižā”
05/2012-
07/2013 14 000.00 12 600.00
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9.

LEADER

,
LAD

„Latviešu tautas tērpu 
iegāde kultūras 

mantojuma 
saglabāšanai Dagdas 

novadā”

07/2012-
12/2013

9 119.94 6 783.43

10.

ELFLA

,
LAD

„Daudzfunkcionālā 
sporta laukuma 

būvniecība Dagdas 
pagastā”

06/2012-
12/2013

30 127.87 26 821.33

11.

ELFLA

,
LAD

„Dagdas vidusskolas 
sporta zāles 
vienkāršotā 

rekonstrukcija”

06/2012-
12/2013

33 199.98 24 803.54

12.

LEADER

,
LAD

„Kapličas 
izveidošana Dagdas 
novada Andrupenes 

ciemā”

12/2011-
05/2013

23 430.89 12 503.05

13.

LEADER

,
LAD

„Meža tematikai 
veltītas izstāžu zāles 

pilnveidošana 
Ķepovas pagastā”

05/2012-
10/2013

16 089.92 9 402.71

14.

LEADER

,
LAD

„Kultūras 
pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana 
Dagdas pilsētā”

05/2012-
01/2013

11 495.83 8 550.61

15.

ERAF

,
CFLA

„Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras 

attīstība Dagdas 
novada Asūnes 

ciemā”

06/2011-
06/2013

428 516,46 298 556,55

16.

Sorosa fonds „Jaunas iespējas 
brīvā laika 

pavadīšanas centram 
„Upmala””

12/2012-
11/2013

10542,06 10 542,06

KOPĀ: 1 214462 871 693

2013.gadā  Dagdas  novada  pašvaldība  pabeidza   16  projektu  realizāciju   par 
kopējo summu 1 214 462 saņemot Publisko finansējumu 871 693 apmērā jeb vidēji 71,8 % no 
kopējām  projektu  izmaksām.  Pašvaldības  līdzfinansējums  (t.sk.  projektos  neattiecināmo 
izmaksu segšana) šo projektu realizācijai  sastādīja  342 769 jeb vidēji  28,2 % no kopējām 
projektu izmaksām.
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7.2. Projekti, kuri realizēti 2013.gadā un tiks pabeigti turpmākajos gados

Nr.p.
k.

Fonda nosaukums, 
atbalsta institūcija

Projekta nosaukums
Projekta 

īstenošanas 
laiks

Projekta izmaksas (EUR)
Kopējās 
izmaksas 

(ar PVN), 

t.sk. 
Publiskais 

finansējums 

1.

Igaunijas, Latvijas un 
Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma,

VARAM

„Dabas izglītības 
sekmēšana – efektīvs 
līdzeklis sabiedrības 

dabas apziņas veidošanai” 
(People with nature)

04/2012-
09/2014

54 106.78 51 401.44

2.

Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programma

„Kulināro pakalpojumu 
uzlabošana Latgales un 

Vitebskas reģionos, 
pamatojoties uz kulinārā 
mantojuma koncepciju”

03/2013-
09/2014

21 460.50 19 314.45

3.

Igaunijas, Latvijas un 
Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma,

VARAM

„Dabas terapija 
vienlīdzīgas dzīves vides 

pilnveidošanai Latvijas un 
Krievijas pierobežas 

reģionos”

05/2013-
09/2014

22 029.00 19 826.10

4.

Igaunijas, Latvijas un 
Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma,

VARAM

„Ūdens vides aizsardzība 
un zaļā dzīvesveida 

aktivitāšu veicināšana 
Latvijas un Krievijas 
pierobežas reģionos”

07/2013-
12/2014

43 658,16 39 292,34

5.

ELFLA

,
LAD

„Dagdas novada 
kultūrvēsturiska 

mantojuma saglabāšana, 
atjaunojot, uzlabojot un 
labiekārtojot pašvaldības 

muzeju „Andrupenes 
lauku sēta” un tā 

teritoriju”

10/2013-
05/2015

194 507.59 194 507.59

KOPĀ:
335 762,03 324 341,92

* Pašvaldības finansējums – EUR 11 420,11 jeb vidēji 3,41 %
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7.3. Projekti, kuru realizācija uzsākta 2014.gadā

Nr.p.
k.

Fonda nosaukums, 
atbalsta institūcija

Projekta nosaukums
Projekta 

īstenošanas 
laiks

Projekta izmaksas 
(EUR)

Kopējās 
izmaksas 

(ar PVN), 

t.sk. 
Publiskais 
finansējum

s

1.

LEADER

,
LAD

„Aktīvā tūrisma punkta 
izveidošana Dagdas 

Tūrisma informācijas 
centrā”

02/2014-
11/2014

5 593.77 4 234.49

2.

LEADER

,
LAD

„Šķaunes FAP 
pakalpojumu 

pieejamības, kvalitātes 
un sasniedzamības 

uzlabošana vietējiem 
iedzīvotājiem”

02/2014-
11/2014

10 037.90 6 402.92

3.

Zivju fonds

,
LAD

„Zivju resursu kontroles 
un aizsardzības 

pasākumu efektivitātes 
paaugstināšana Dagdas 

novada ezeros”

06/2014-
09/2014

6 499.55 6 174.57

4.

Zivju fonds

,
LAD

„Galšūna, Ojātu un 
Gordovas ezeru 
zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde”

05/2014-
10/2014

2 018.03 1 670.03

5.

Izglītības un zinātnes 
ministrija „Sporta inventāra iegāde 

Dagdas novada 
vispārējās izglītības 

iestādēs”

03/2014-
09/2014

8 287.00 4 143.50

6.

Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas 

pārrobežu sadarbības 
programma „Zaļie maršruti bez 

šķēršļiem”
01/2014-
12/2014

25 907.00 23 316.30

   
             Kopā:

58 343,25 45 941,81

* Pašvaldības finansējums – EUR 12 401,44 jeb vidēji 21,26 % .
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8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS 
PILNVEIDOŠANĀ

8.1. Veiktie pasākumi Dagdas novada pašvaldības teritoriālajās vienībās

Nr. Teritoriālā vienība Svarīgākie 2013.gadā veiktie pasākumi 

1. Dagdas pilsēta un 
Dagdas pagasts

1. Daudzfunkcionāla  sporta  laukuma  izbūve  pie  JIC (Ls  30 
128) un Dagdas vidusskolas sporta zāles renovācija (Ls 33 
200);

2. Traktortehnikas  un  aprīkojuma  iegāde  PI 
“Pilsētsaimniecība” (Ls 13 606);

3. Ēkas  iegāde Tūrisma  informācijas  centra  darbības 
paplašināšanai (Ls 50 000);

4. Ūdenssaimniecības projekta pabeigšana Dagdas pilsētā;
5. Sabiedriskās dušas pakalpojumu izveidošana Dagdas pilsētā 

(Ls 24 418).

2. Andrupenes pagasts 1. Projekta ietvaros tika veikta Kapličas izbūve  Andrupenes 
kapos,  nodrošinot  ērtāku   atvadīšanās   ceremoniju 
novadīšana  visu  konfesiju  pārstāvjiem  dzīvojošiem 
Andrupenes  pagastā;

2. FAP pārvietošana uz Andrupenes Tautas namu (Ls 1 800), 
FAP ēkas atsavināšana;

3. Tehniskā projekta izstrāde muzeja “Andrupenes lauku sēta” 
darbības pilnveidošanai un projekta iesniegšana LAD;

4. Jauna  Autobusa   (19+1  sēdvietas)  iegāde  skolēnu 
pārvadāšanai.

3. Andzeļu pagasts 1. Andzeļu bibliotēkai tika iegādāti jauni grāmatu plaukti un 
mēbeles,  iespēju  robežās  tika  atjaunots  un  papildināts 
grāmatu fonds (Ls 1 483);

2. Tautas nama deju kopai  „Eži” tika  iegādāti  jauni  vīriešu 
krekli un  vīriešu kurpes un T- krekli (Ls 672); Deju kopa 
„Eži” piedalījās Dziesmu un deju svētkos Rīgā;

3. Andzeļu  pamatskolai   tika  iegādātas  3  jaunas  tāfeles  un 
skolas  datorklasē  nolietotie  datori  nomainīti  ar  lietotiem 
datoriem ()

4. Tika realizēts projekts „Vienotā ielu nosaukumu un pilsētas 
objektu norāžu sistēma ar un bez apgaismojuma” , kura re-
zultātā tika uzstādīts Andzeļu centrālais tūrisma dizaina no-
rāžu objekts un ielu nosaukumu dizaina objekts (Ls 1 450).
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4. Asūnes pagasts 1. Tika  pabeigta  projekta  “Ūdenssaimniecības  infrastruktūras 
attīstība  Dagdas  novada  Asūnes  ciemā”  īstenošana  (LVL  – 
416 558 t.sk.ERAF līdzfinansējums 298 556,55); 

2. Veikts Asūnes  pamatskolas  2.stāva  sanitārtehnisko  mezglu 
remonts (Ls 4500);

3. Veikts Feldšeru-vecmāšu punkta   rekonstrukcija (Ls 5428);

4. Tūrisma  infrastruktūras  uzlabošanai  –  objektu  norādes 
uzstādīšana (Ls 1 111);

5. Pašvaldības dzīvokļu remonts (Ls 962).

5. Bērziņu pagasts 1. Veikta  pagasta  teritorijas  labiekārtošana,  malkas 
sagatavošanas darbi, sakoptas pagasta autoceļu ceļmalas;

2. Bērziņu Tautas nama rekonstrukcijas projekta rezultātā, tika 
izveidots  mūsdienīgs  kultūras  un  atpūtas  centrs,  kurā 
izvietota  bibliotēka  un  izveidotas  Tautas  nama  darbībai 
nepieciešamās telpas (Ls 155 356);

3. Aizkaru un Tautas nama aprīkojuma iegāde, TN vadītājas 
kabineta remonts, garderobes ierīkošana (Ls 4600), mēbeļu 
iegāde bibliotēkai (Ls 3 603);

4. Uzstādīts spiedkatls ūdensapgādes sistēmai „Porečje-centrs” 
(Ls  1  355  )  un  atdzelžošanas  iekārtas  nomaiņa 
ūdensapgādes sistēmai „Porečje-centrs” (Ls 9 054).

6. Ezernieku pagasts 1. Iegādāta muca kanalizācijas atsūknēšanai (Ls 3 250);

2. Ezernieku  Saietu  Nama  būvniecības  pabeigšana  un 
nodošana  ekspluatācijā  (Ls  267  655);  Malkas  šķūnīša 
izbūve (Ls 1743);

3. Iegādāta bijusī pasta ēka, kura tiks remontēta un izmantota 
dzīvokļiem un sabiedrisko organizāciju vajadzībām  (Ls 5 
400);

4. Ezernieku PII iegādātas jaunas mēbeles (Ls 745).

7. Konstantinovas pagasts 1. 2013.  gada pavasara plūdi atstāja smagas sekas – daudzie 
pagasta ceļi tika izskaloti un tika bojāts ceļu grants segums, 
kā  arī  bojātas  caurtekas.  Seku  likvidēšanai  tika  piešķirts 
papildus  valsts  finansējums.  Uz  izskalotajiem ceļiem tika 
veikta  grants  seguma  mehanizēta  atjaunošana,  nomainītas 
bojātās caurtekas, veikta grāvju un uzbērumu atjaunošana;

2. Pārskata  gadā  turpinājās  remonta  darbi  pašvaldības 
dzīvokļos, dažos dzīvokļos tika nomainīta santehnika, ielikti 
plastikāta logi, iegādātas čuguna krāsniņas dzīvokļu apkurei. 
Tika izremontētas pašvaldības daudzdzīvokļu mājas  kāpņu 
telpas (Ls 1 358);

3. 2013.  gada rudenī  tika likti  pamati  pagasta apgaismojuma 
sistēmas   izveidošanai   –    tika  iegādāti  vadi  un pārējais 
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nepieciešamais aprīkojums, kā arī veikti tranšeju     rakšanas 
darbi.  2014.  gada  budžetā  ir  ieplānoti  līdzekļi  šo  darbu 
turpināšanai (Ls 1 481); 

4. Pārskata gadā tika sagatavots pietiekami daudz malkas pašu 
spēkiem –  ar  „simtlatnieku”  un  palīgstrādnieku palīdzību, 
līdz ar to izdevās saekonomēt ievērojamu naudas summu, kā 
arī sakopt pašvaldības kapus un pārējo teritoriju atbrīvot no 
nokritušiem kokiem un sagruvušām koka būvēm un mājām 
(Ls 6 543).

8. Ķepovas pagasts 1. Nama  „Meža  veltes”  ēkas  rekonstrukcija  Leader 
programmas ietvaros (Ls 9 393); 

2. Projekta vienotā ielu nosaukumu un objektu norāžu sistēma 
ar  un  bez  apgaismojuma  ietvaros  pagastā  uzstādītas  ceļu 
norādes (Ls 1 111);

3. Ūdenssūkņa  un  tās  vadības  pults  un  ūdens  atdzelzošanas 
iekārtas uzstādīšana Neikšānu ciemā (Ls 6 035);

4. Bibliotēkas remonts (Ls 7 999).

9. Svariņu pagasts 1. Lai efektīvāk izmantotu piešķirtos līdzekļus, pagastu autoceļu 
uzturēšana  tiek  veikta  izmantojot  pārvaldes  rīcībā  esošu 
tehniku. Ziemas periodā tika tīrīti Svariņu pagasta un kaimiņu 
pagastu (Bērziņu, Ezernieku, Šķaunes) autoceļi, kā arī sniegti 
pakalpojumi privātpersonām. Vasaras periodā pagastu ceļi tiek 
planēti  izmantojot pārvaldes greideri, kā arī veikti citi autoceļu 
ikdienas  uzturēšanas  darbi,  izmantojot  pārvaldes  rīcībā esošu 
tehniku (Ls 5 835);

2. Sakopta  pagasta  teritorija,  7  kapsētas  un  Beresnas  baznīcas 
teritorija,  sagatavoti  50  m3  malkas  iestāžu  apkures 
nodrošināšanai;

3. Svariņu  sporta  namam   nodotas  mēbeles  (  darba  galds  un 
sekcija)  no  Dagdas  novada  pašvaldības;  Pagasta  pārvaldes 
vadītāja kabineta aprīkošanai  SIA Līgaiši izgatavoja mēbeles 
(Biroja  galds,dokumentu  skapis  un  dokumentu  skapis  ar 
papildaprīkojumu) (Ls 530).

10. Šķaunes pagasts 1. Pabeigti  darbi  veco  attīrīšanas  iekārtu  ēkas  demontāža, 
teritorijas sakopšana un būvgružu apglabāšana. Šī vieta tika 
sakārtota ar SIA "Valmeks"  palīdzību (Ls 3 013); 

2. Veikts  darbs  bīstamo  koku  novākšana  Šķaunes  pagasta 
kapos. Darbu veica SIA Spero SK (Ls 600);

3. Ciematā Šķaune uzstādītas objektu norādes (Ls 1 527);

4. Pašdarbības  kolektīvu  aktivitātes:  Deju  kolektīvs 
„Dancary” piedalījās Dziesmu un Deju svētkos .
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Pašvaldības struktūra un darbinieki

Likums  „Par  pašvaldībām”  nosaka,  ka  pašvaldībām savu  funkciju  nodrošināšanai  ir 
tiesības veidot iestādes, uzņēmumus un ar saviem līdzekļiem piedalīties uzņēmējsabiedrībās. 
Tātad  pašvaldībām ir  tiesības  izvēlēties  tām noteikto  funkciju nodrošināšanas  formu – šīs 
funkcijas veikt ar dienesta, nodaļas, struktūrvienības vai pašvaldības  iestādes  starpniecību, 
vai  arī  šo  funkciju  izpildi   nodot  kapitālsabiedrībai.

             "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.  Novada  pašvaldībā  ir izveidoti  dienesti  un  nodaļas,  kurās  daļēji 
centralizētas funkcijas, kuras agrāk veica pagastu pašvaldības. Pašvaldības nodaļu, dienestu 
kompetenci  reglamentē  domes  apstiprināti  nolikumi.  Dagdas  novadā  tika  izveidota  viena 
dzimtsarakstu  nodaļa,  sociālais  dienests,  bāriņtiesa  un būvvalde,  kas  sniedz  pakalpojumus 
visiem  Dagdas  novada  iedzīvotājiem  un  nodrošina  pakalpojumu  pieejamību  pagastu 
pārvaldēs. Piemēram, bāriņtiesas locekļi un sociālā dienesta darbinieki pastāvīgi strādā katrā 
pagasta pārvaldē. 

8.1. Dagdas novada pašvaldības amatpersonu, administrācijas darbinieku
un   pārējo nodaļu, struktūrvienību štatu saraksti

Nr. Nodaļas nosaukums Štata vienības nosaukums Slodzes
2012.gadā

Slodzes
2013.gadā

Lēmējvara un izpildvara Domes priekšsēdētājs 1 1

Domes priekšsēdētāja vietnieks
(izmaiņas no 19.06.2013.)

2 1

Izpilddirektors 1 1

Izpilddirektora vietnieks (izmaiņas no 
01.09.2013.)

1 0

Kopā: 5 3

1.  Kanceleja: Kancelejas vadītājs 1 1

Sekretārs 1 1

Personāla vadītājs 1 0

Kopā: 3 2

2. Finanšu nodaļa: Finanšu nodaļas vadītājs 1 1

Galvenais grāmatvedis 1 1

Galvenā grāmatveža vietnieks 1 1

Ekonomists 1 1

Nodokļu administrators 1 1

Grāmatvedis 1 1

Kasieris 1 1

Kopā: 7 7

3. Juridiskā nodaļa: Juridiskās nodaļas vadītājs 1 1

Jurists (no 01.08.2013. Juriskonsults) 1 1

Jurists-personāla speciālists 1 1

Kopā: 3 3



Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2013.gadu   
37

4. Attīstības un 
plānošanas nodaļa: Nodaļas vadītājs

1 1

Projektu koordinators (izmaiņas no 
01.08.2013.)

2 3

Kopā: 3 4

5. Sabiedrisko attiecību 
un komunikāciju 
nodaļa:

Nodaļas vadītājs 1 1

Informācijas sistēmu administrators 1 1

Datorspeciālists 1 1

Videoinženieris 1 1

Reportieris 1 1

Redaktors (no 01.11.2013.) 0 1

Tulks (no 01.12.2013.) 0 0,2

Kopā: 5 6,2

6. Vides un 
tautsaimniecības 
nodaļa

Darba aizsardzības speciālists 1 1

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 
speciālists

1 1

Ceļu meistars 1 1

Zemes lietu speciālists 1 1

Nekustamā īpašuma speciālists 1 1

Lauksaimniecības konsultants 1 1

Zivsaimniecības vadītājs 1 1

Automobiļa vadītājs 1 1

Vides inženieris 1 1

Kopā: 9 9

7. Saimnieciskā nodaļa Automobiļa vadītājs 2 3

Apkopējs 2,5 2,5

Kopā: 4,5 5,5

8. Dagdas novada 
būvvalde

Būvvaldes vadītājs 1 1

Būvvaldes speciālists 1 1

Būvinženieris 1 1

Vides dizainers (no 01.01.2012.) 1 1

Kopā: 4 4

9. Dagdas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 1 1

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
vietnieks

1 1

Mūziķis 0,15 0,15

Kopā: 2,15 2,15

10. Dagdas novada 
bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētājs 1 1

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 0,5 0,5

Bāriņtiesas locekļi 9 pagastu pārvaldēs 
(0,25 – 1 slodze)

5,25 5,25
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Bāriņtiesas sekretārs 1 1

Kopā: 7,75 7,75

11. Dagdas novada   
sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītājs 1 1

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni 
un bērniem/Sociālā dienesta vadītāja 
vietnieks

1 1

Sociālais darbinieks darbam ar veciem 
cilvēkiem un invalīdiem

0,5 0,5

Sociālais darbinieks darbam ar 
pieaugušām personām

0 0,5

Sociālās palīdzības organizators 
Dagdas pilsētā un Dagdas pagastā

2 2

Sociālais darbinieks  9 pagastu 
pārvaldēs (0,5 – 1 slodze)

6,5 6,5

Sociālais aprūpētājs 1 0,5

Kopā: 12 12

12. Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļa

Nodaļas vadītājs 1 1

Izglītības darba speciālists 1 1

Sporta pasākumu organizators 1 1

Kultūras metodiķis (no 01.08.2013.) 0 1

Skolotājs logopēds 0,5 0,5

Izglītības psihologs 0,4 0,4

Kopā: 4,9 5,9

13. Dagdas novada 
folkloras centrs

Centra vadītājs 1 1

Mūziķis 0,15 0,15

Kopā: 1,15 1,15

PAVISAM KOPĀ: 71,45 72,65

2013.gadā  izmaiņas  ir  notikušas  domes  vadības  sastāvā.  Pēc  pašvaldību  vēlēšanām 
19.06.2013.  par  Dagdas  novada  pašvaldības  domes  priekšsēdētāju  tika   ievēlēta  Sandra 
Viškure, bet par domes priekšsēdētāja  vietnieku – Raitis  Azins. Līdz ar to tika samazināts 
domes priekšsēdētāja vietnieku skaits. Ar 2013.gada 31.augustu tika likvidēta arī pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka štata vienība.

Administrācijas  darbinieku  štatos  ir  notikušas  izmaiņas  Sabiedrisko  attiecību  un 
komunikāciju nodaļā.  Sakarā ar pašvaldības  informatīvā izdevuma “Dagdas novada vēstis” 
sagatavošanu izdošanai no 2014.gada, nodaļā tika ieviestas redaktora un tulka štata vienības. 
Ar  2013.gada  1.janvāri  Kancelejā  tika  likvidēta  štata  vienība  “Personāla  vadītājs”  un  šīs 
funkcijas nodotas Juridiskajai nodaļai, aizstājot šata vienību “Jurista palīgs” ar štata vienību 
“Jurists – personāla speciālists”.
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 Lai   nodrošinātu   likumā  noteikto  funkciju  izpildi  un  pakalpojumu  pieejamību 
iedzīvotājiem Dagdas novada pagastos, uz bijušo pagastu pašvaldību bāzes  tika izveidotas un 
darbojas  9  pagasta  pārvaldes: Andrupenes,  Andzeļu,  Asūnes,  Bērziņu,  Ezernieku, 
Konstantinovas,  Ķepovas,  Svariņu  un   Šķaunes   pagasta  pārvaldes.  Atsevišķa  pagasta 
pārvalde netika izveidota vienīgi Dagdas pagastā, kura iedzīvotājiem pēc novada izveidošanas 
pašvaldības  pakalpojumi  tiek  nodrošināti  Dagdas pilsētā.   

8.2. Darbinieku skaits pagasta pārvaldēs un to iestādēs uz 31.12.2013.

Nr. Iestādes, Struktūrvienības Andru
-pene

Andzeļ
i

Asūne Bēr-
ziņi

Ezer-
nieki

Kons-
tanti-
nova

Ķepo-
va

Sva-
riņi

Šķau-
ne

Kopā

1.
Pagasta pārvaldes 8 6

10 6 6 5 5 5 6 57

2. Komunālā saimn. un 
terit.apsaimniekošana 12 3 8 5 7 6 7 9 8 65

3. Skolas 20 24 28 - 32 15 - - 22 141

3.1. pedagogiskie darb. 14 13 17 - 19 7 - - 10 80

3.2.pārējie (tehniskie)  
darbinieki

6 11 11 - 13 8 - - 12 61

4. PII (Andrupene, 
Ezernieki)

12

- - -

12

- - - -

24

4.1. pedagogiskie darb. 4 - - - 6 - - - - 10

4.2.parējie (tehniskie) 
darbinieki

8 - - - 6 - - - - 14

5. Kultūras (Tautas) nami 2 6 2 2 4 3 3 3 4 29

6. Bibliotēkas 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11

7. FAP 3 1 2 - - 2 - 1 3 12

8. Muzeji, Izstāžu zāles, 
brīvā laika pavadīšanas 
centri

3 1 - 2 3 - - 1 - 10

Kopā: 61 42 52 16 65 33 16 20 44 349
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8.3. Darbinieku skaits Dagdas novada pašvaldībā 2013.gadā      

Nr. Pašvaldības iestādes, struktūrvienības Darbinieku skaits 

  uz 31.12.2013.

t.sk. pedagogiskie 
darbinieki

1. Dagdas novada pašvaldība  (administrācija, 
struktūrvien., Dagdas iestādes) t.sk.:

250 71

1.1. pašvaldības administrācija, nodaļas, 
dienesti

80 -

1.2. PII "Saulīte" 38 19

1.3. Dagdas vidusskola 71 42

1.4. Dagdas Mūzikas skola 8 7

1.5. Dagdas Mākslas skola 4 3

1.6. Dagdas Tautas nams 10 -

1.7. Bibliotēkas (Dagdas Tautas, Bērnu, 
Dagdas pagasta ) 

8 -

1.8. Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrs 6 -

1.9. Dagdas Tūrisma informācijas centrs 3 -

1.10. PI "Pilsētsaimniecība" 25 -

2.  PI "VSCP "Dagda"" 81 -

3. Aleksandrovas speciālā internātpamatskola 61 35

4. Andrupenes pagasta pārvalde 61 18

5. Andzeļu pagasta pārvalde 42 13

6. Asūnes pagasta pārvalde 52 17

7. Bērziņu pagasta pārvalde 16 -

8. Ezernieku pagasta pārvalde 65 25

9. Konstantinovas pag.pārvalde 33 7

10. Ķepovas pagasta pārvalde 16 -

11. Svariņu pagasta pārvalde 20 -

12. Šķaunes pagasta pārvalde 44 10

Kopā: 743 t.sk. 196
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      Izveidojot  Dagdas  novadu  tika  saglabātas  gandrīz  visas  pašvaldības  iestādes  un 
struktūrvienības  gan  Dagdas  pilsētā,  gan  pagastos.  Dagdas   pilsētas  un  Dagdas  pagasta 
teritorijā esošās  iestādes  tika reģistrētas kā  Dagdas novada pašvaldības nodokļa maksātāja 
struktūrvienības,  bet VSPC “Dagda”  un Aleksandrovas   internātpamatskola tika reģistrētas 
kā atsevišķas  pašvaldības iestādes. 

Pārvalžu  teritorijā  esošās  iestādes  (skolas,  bibliotēkas,  tautas  nami,  FAP)   tika 
reģistrētas  VID  kā   attiecīgās  pagasta   pārvaldes  iestādes  (nodokļu  maksātāja 
struktūrvienības).  Pagasta pārvaldēs un to iestādēs uz 31.12.2013. darbinieku skaits sastāda 
349 t.sk. pedagogiskie darbinieki – 90 (2012.gadā -  354 t.sk. 96 pedagogiskie darbinieki). 

       No  pagastu  pārvaldēm  visvairāk  darbinieku  ir  Ezernieku  pagasta  pārvaldē  –  65, 
Andrupenes pagasta pārvaldē – 61, Asūnes pagasta pārvaldē – 52, Šķaunes pagasta pārvaldē – 
44, Andzeļu pagasta pārvaldē – 42, Konstantinovas pagasta pārvaldē – 33, Svariņu pagasta 
pārvaldē – 20, Bērziņu pagasta pārvaldē – 16  un Ķepovas pagasta pārvaldē – 16. 

Dagdas  novada  pašvaldībā  visvairāk  nodarbināto  ir  Izglītības  iestādēs   –  347 
darbinieki t.sk. 196 pedagogiskie darbinieki un 151 tehniskie  darbinieki.

       Dagdas  novada  pašvaldības  iestādēs,  nodaļās  un  struktūrvienībās  nodarbināti  250 
darbinieki, VSCP “Dagda” - 81 darbinieks, Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā – 61 
darbinieks. 

Kopā  Dagdas  novada  pašvaldībā  un  tās  iestādēs  nodarbināti  743  darbinieki,  kas 
sastāda 8,61% no kopējā iedzīvotāju skaita Dagdas novadā un 13,14 % no iedzīvotāju skaita 
darbspējas vecumā. 

       Saskaņā  ar  Dagdas  novada  pašvaldības  nolikumu,  pagasta  pārvaldes  nodrošina 
pašvaldības  kompetencē  esošo  izziņu  izsniegšanu  un  sniedz  informāciju  par  pašvaldības 
kompetencē esošajiem jautājumiem; pieņem  nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī maksu 
par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem; nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas; 
pieņem iesniegumus,  sūdzības  un  priekšlikumus  no  fiziskām  un  juridiskām personām un 
organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem; nodrošina pieejamību informācijai par domes 
pieņemtajiem lēmumiem; sadarbojoties ar Dagdas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļu 
reģistrē civilstāvokļa aktus, atjauno un groza civilstāvokļa aktu reģistru un izniedz apliecības, 
kā arī veic citas funkcijas saskaņā ar pārvaldes nolikumu.

         Pārvalžu teritorijā darbojas izglītības un kultūras iestādes – skolas, pirmskolas izglītības 
iestādes, bibliotēkas, tautas (kultūras, saietu) nami u.c. iestādes, kas reģistrētas kā attiecīgās 
pagasta  pārvaldes  struktūrvienības  un  tiek  finansētas  no  pagasta  pārvaldes  budžeta.  Visas 
pagastu  pārvaldes  patstāvīgi  organizē  arī  komunālo  pakalpojumu  sniegšanu  iedzīvotājiem, 
galvenokārt, ūdenssaimniecības pakalpojumus, bet Asūnes un Šķaunes pagastu pārvaldes – arī 
centralizētās siltumapgādes pakalpojumus.
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Pašvaldības funkciju izpildes raksturojums

1.) Komunālo pakalpojumu organizēšana:

Dagdas  pilsētā  un  Dagdas  pagastā  komunālos  pakalpojumus  (ūdensapgāde, 
kanalizācija un siltumapgāde) organizē pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Dagdas komunālā 
saimniecība”. Kapitālsabiedrības darbības raksturojums komunālo pakalpojumu organizēšanā 
un  darbības  radītāji  ir  aprakstīti  šī  pārskata  10.sadaļā.  Savukārt,  pārējā  novada  teritorijā 
komunālos  pakalpojumus,  galvenokārt,  ūdensapgādi  un  kanalizāciju,  nodrošina  pagastu 
pārvaldes  un  to  izveidotas  struktūrvienības.  Centralizētās  siltumapgādes  pakalpojumus 
iedzīvotājiem sniedz tikai Asūnes un Šķaunes pagastu pārvaldes.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā, pamatojoties uz iepirkuma 
rezultātā noslēgto līgumu nodrošina SIA „DOVA” .

2.) Teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināšana:

Par Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un sanitāro  tīrību  ir  atbildīga  pašvaldības  iestāde  „Pilsētsaimniecība”,  bet  pārējos  Dagdas 
novada pagastos – attiecīgās pagastu pārvaldes un to struktūrvienības.

Liela loma šīs fukcijas izpildē ir  visā pašvaldībā realizējamam  ESF projektam 
“Algotie sabiedriskie darbi pašvaldībās", kura ietvaros teritorijas labiekārtošanā gan Dagdas 
pilsētā,  gan  visos  pagastos  tiek   iesaistīti  bezdarbnieki.  2013.gada  laikā  pašvaldībā  tika 
izveidotas 162 APSD  vietas visā novadā, iesaistot  722 novada iedzīvotājus (bezdarbniekus).

Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, iepirkuma rezultātā tiek slēgti pakalpojumu 
līgumi  ar uzņēmējiem atsevišķi  par  ceļu  ikdienas  uzturēšanu ziemā un vasarā.  Atsevišķas 
pagastu  pārvaldes,  kuru  rīcībā  ir  ceļu  uzturēšanas  tehnika,  Svariņu  un  Ķepovas  pagastu 
pārvaldes, pagastu ceļu uzturēšanu daļēji nodrošina pašu spēkiem,  sniedzot pakalpojumus arī 
blakus esošiem pagastiem.

3.)  Izglītības pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem:

Izglītības  pakalpojumu  nodrošināšana  iedzīvotājiem  ir  svarīgākā  pašvaldību 
fukcija, kurai tiek tērēti vislielākie līdzekļi. Valsts mērķdotācijas veidā nodrošina un piešķir 
pašvaldībai  līdzekļus  vispārējo  izglītības  iestāžu  pedagogu  atalgojumam  un  sociālās 
apdrošināšanas iemaksām, bet pārējie izdevumi – skolu tehniskā personāla un ēku uzturēšana 
tiek nodrošināta par pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Dagdas novada pašvaldības padotībā darbojas 13 izglītības iestādes – Dagdas PII 
“Saulīte”,   Andrupenes   PII   “Avotiņš”,  Ezernieku  PII,  Konstantinovas  sākumskola, 
Andrupenes  pamatskola,  Andzeļu  pamatskola,  Asūnes  pamatskola,  Šķaunes  pamatskola, 
Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola, Dagdas Mūzikas skola,  Dagdas  Mākslas skola, kā 
arī  Aleksandrovas  speciālā  internātskola.

 Skolēnu  skaitam Dagdas  novada  izglītības  iestādēs  ir  tendence  samazināties. 
Salīdzinot  ar  2013.gada  1.janvāri,  uz  2014.gada  1.janvāri  skolēnu  skaits   Dagdas  novada 
izglītības  iestādēs  kopā samazinājies  par  42 skolēniem.  Dagdas  novada izglītības  iestādes 
apmeklē bērni no citām pašvaldībām, taču arī šo skolēnu skaitam ir tendence samazināties. 
Visvairāk bērnu no citām pašvaldībām apmeklē  Dagdas  vidusskolu – no Aglonas  novada 
Kastuļinas pagasta un Ezernieku vidusskolu – no Ludzas novada Rundēnu pagasta. Līdz ar to 
Dagdas novada pašvaldība sniedz izglītības iestāžu pakalpojumus arī citām pašvaldībām.
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8.4. Izglītojamo skaits pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs

Nr. Izglītības iestādes nosaukums
Skolēnu  skaits

Izmaiņas
 2013.gadā01.01.2012. 01.01.2013. 01.01.2014.

1. Dagdas PII “Saulīte” 143 153 150 -3

2. Andrupenes PII “Avotiņš” 36 31 30 -1

3. Ezernieku PII 43 45 39 -6

KOPĀ: 222 229 219 -10

4. Dagdas vidusskola 432 418 416 -2

5. Andrupenes pamatskola 82 83 76 -7

6. Andzeļu pamatskola 75 69 63 -6

7. Asūnes pamatskola 80 74 70 -4

8. Ezernieku vidusskola 150 150 143 -7

9. Konstantinovas sākumskola 36 28 25 -3

10. Šķaunes pamatskola 51 52 49 -3

KOPĀ: 906 874 842 -32

Pavisam KOPĀ: 1 128 1 103 1 061 -42

Dagdas  novadā  darbojas  2  profesionalās  ievirzes  izglītības  iestādes:  Dagdas 
Mūzikas skola un Dagdas Mākslas skola. 

Dagdas Mūzikas skola dibināta 1976. gadā. Gadu gaitā mainījās skolas atrašanās 
vieta un skolotāju sastāvs. Skolu beiguši ~ 350 audzēkņi. Pašlaik skola atrodas Alejas ielā 
15a.  Dagdas  Mūzikas  skolā  strādā  7  skolotāji,  tiek  īstenotas  trīs  profesionālās  ievirzes 
mūzikas apmācības programmas – klavierspēle, akordeona spēle un trompetes spēle. Vidējais 
skolēnu skaits – 85.

Dagdas Mākslas skola dibināta 1990.gadā, tā ir akreditēta mācību iestāde, kura 
īsteno  5-gadīgu  profesionālās  ievirzes  izglītības  programmu  “Vizuāli  plastiskā  māksla”. 
Audzēkņi iegūst zināšanas un prasmes sekojošos mācību priekšmetos: zīmēšana, gleznošana, 
kompozīcija, darbs materiālā, veidošana, mākslas valodas pamati. Skolā strādā 3 pedagogi ar 
augstāko izglītību, no kurām vienam ir maģistra grāds mākslā, skolā mācās vidēji 87 audzēkņi 
no Dagdas pilsētas un 9 pagastiem.

Aleksandrovas internātpamatskola ir Dagdas novada pašvaldības pakļautībā esoša 
izglītības  iestāde,  kura  darbojas  atbilstoši  apstiprinātajam internātpamatskolas  nolikumam. 
Skolas saimnieciskā darbība un pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts finanšu 
līdzekļiem. Skolas darbības galvenais mērķis– nodrošināt katram audzēknim iespēju veidoties 
par attīstītu personību, nodrošināt audzēkņu izglītošanu atbilstoši viņu spējām un veselības 
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stāvoklim,  sagatavojot  viņus  patstāvīgai  dzīvei,  praktiskajam  darbam  un  integrācijai 
sabiedrībā, kā arī skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Liela uzmanība tiek veltīta 
skolēnu individuālo spēju un talantu izkopšanai. Skolēni piedalās skolas, novada, reģionālajos 
un valsts  mēroga pasākumos un gūst labus rezultātus:  sportā,  mākslinieciskajā pašdarbībā, 
vizuālajā un lietišķajā mākslā.

Skolā mācās bērni no dažādām Latvijas novadu pašvaldībām un pilsētām: no Krāslavas 
novada  un Krāslavas pilsētas, Dagdas novada, Daugavpils novada, Jelgavas pilsētas. Skolā 
mācās bērni no pilnām ģimenēm, nepilnām ģimenēm, no audžu ģimenēm, viesģimenēm, bērni 
no bērnu namiem un rehabilitācijas centra „Mūsmājas”. Lielākā daļa skolēnu nāk no riska 
ģimenēm, kurās riska faktori ir nabadzība,  alkohola lietošana, u.c. Skolā bērni mācās tikai  ar 
medicīniski  pedagoģiskās  komisijas  atzinumu  par  speciālo  vajadzību  nodrošināšanas 
nepieciešamību.  Skolēnu  izglītošanu  un  audzināšanu  veic  35  pedagoģiskie  darbinieki 
(pamatdarbā – 32  un 3 savietotāji), skolēnu aprūpi nodrošina 24 tehniskie darbinieki. 

Skolā 2013. gada janvārī reģistrēts 101  skolēns, bet uz 2014. gada  1.  janvāri-   97 
skolēni. Skolā darbojas diennakts internāts, kurā uzturas 90 bērni.

Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs ir pašvaldības iestāde, kas tika izveidota un 
sāka darboties kopš 2012.gada 1.augusta, realizējot projektu Jauniešu iniciatīvu centra izveide 
Dagdas  novadā.  Līdz  iestādes  izveidošanai,  Dagdas  novada  pašvaldība  šo  funkciju  bija 
deleģējusi  Jauniešu  biedrībai  „DAGNE”,  piešķirot  finansējumu.  Dagdas  novada  Jauniešu 
iniciatīvu  centrs  organizē  pasākumus  novada  jauniešiem  un  koordinē  novada  jauniešu 
biedrību darbu.

4.) Rūpēties  par  kultūru  un  sekmēt  tradicionālo  kultūras  vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību

Šīs pašvaldības funkcijas  izpildei, Dagdas novadā darbojas 10 Tautas (Saietu) nami, 
kuru darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Dagdas novada Tautas nams 
un  9  Tautas  (saietu)  nami,  katrā  pagastu  pārvaldē  organizē  dažādus  kultūras  pasākumus 
vietējiem iedzīvotājiem pagastu un novada mērogā. Tautas namos aktīvi darbojas pašdarbības 
kolektīvi, kas piedalās novada un ārpus novada pasākumos.

2013.gadā pabeigti uzsāktie nozīmīgi pasākumi kultūras iestāžu sakārtošanā : 2012.gada 
nogalē Saietu nama darbība tika atjaunota Ķepovas pagasta pārvaldē, jo realizējot projektu 
tika  sakārtotas  un  izveidotas  saietu  nama  darbībai  un  kultūras  pasākumu  organizēšanai 
piemērotas telpas, tika  pabeigta   Bērziņu pagasta tautas nama rekonstrukcija un Ezernieku 
saietu nama būvniecība.

Pēc Dagdas novada izveidošanas turpina darboties visas 12 bibliotēkas: pa vienai katrā 
pagastā un 2 Dagdā – Dagdas pilsētas bērnu bibliotēka un Dagdas tautas bibliotēka. 

Neskatoties uz to, ka Dagdas pagastā atsevišķa pārvalde netika izveidota, pagasta centrā 
“Ozoliņi”  tika  saglabāta  un   turpina  darboties  Dagdas  pagasta  bibliotēka,  kuras  darbības 
nodrošināšanai tiek nomātas telpas. Visās Dagdas novada pašvaldības bibliotēkās lietotājiem 
ir pieejami datori  ar interneta pieslēgumu.

       Dagdas novada pašvaldības bibliotēku lietotāju skaits  sastāda 3 489, vislielākais lietotāju 
skaits  ir  Dagdas  pilsētas  bibliotēkās,  savukārt,  pagastos  lielākais  lietotāju  skaits  ir 
Andrupenes, Ezernieku un Šķaunes pagastu bibliotēkās. 
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8.5. Dagdas novada bibliotēku darbības rādītāji

Nr. Bibliotēka Darbinieku 
skaits 

Lasītāju 
skaits

Apmeklējumu 
skaits

Izsniegumu 
skaits

1. Dagdas novada tautas bibliotēka 3 762 12 096 28 939

2. Dagdas bērnu bibliotēka 2 343 8 042 10 518

3. Dagdas pagasta bibliotēka 1 231 3 793 8 025

4. Andrupene pagasta bibliotēka 1 351 5 326 8 606

5. Andzeļu pagasta bibliotēka 1 230 6 822 8 219

6. Asūnes pagasta bibliotēka 1 119 2 387 1 773

7. Bērzinu pagasta bibliotēka 1 101 3 421 3 674

8. Ezernieku pagasta bibliotēka 1 300 7 094 8 417

9. Konstantinovas pagasta bibliotēka 1 134 4 530 4 413

10. Ķepovas  pagasta bibliotēka* 1* 79 1 335 2 290

11. Svariņu pagasta bibliotēka 1 172 4 426 4 592

12. Šķaunes pagasta bibliotēka  1 281 9 966 9 128

Kopā: 15 3 103 69 238 98 594
* Ķepovas pagastā bibliotēka darbojas nepilnu dienu un darbinieks strādā uz 0,5 slodzes.

5.) Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana:

Veselības  aprūpes  pieejamības  nodrošināšanai  nozīmīga  loma ir  pašvaldības  iestādei 
„Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda””, kas ir PI „Dagdas slimnīca”  tiesību un 
saistību pārņēmējs. Visās pagastu pārvaldēs, izņemot Ezernieku pagasta pārvaldi, kur darbojas 
atsevišķa ģimenes ārsta privātprakse, ir izveidoti un darbojas Feldšeru punkti, kuru uzturēšana 
tiek finansēta no pašvaldības budžeta un daļēji no Veselības norēķinu centra.

Dagdas novada pašvaldības iestāde “Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda” ( 
PI  “VSPC  “Dagda”)  sniedz  plašus  medicīniskos  un  sociālos  pakalpojumus.  Iestāde  ir 
reģistrēta  LR  Veselības  ministrijā  ārstniecības  iestāžu  reģistrā,  kā  ārstniecības  iestāde 
(kods:6010-00001) un  LR Labklājības ministrijā  sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā 
ilgstošas sociālās  aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (apliecība Nr.451). Iestāde, 
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar Veselības ministrijas Nacionālo Veselības dienestu, veic 
ambulatoro primāro un sekundāro medicīnisko aprūpi Dagdas novadā. 

Iestādē darbojās: 
• Zobārstniecības kabinets;
• Klīniski  diagnostiskā  laboratorija,  kas  veic  klīniskās  analīzes,  hematoloģiju, 

bioķīmiju;
• Ambulatorā daļa - ķirurģija, ginekoloģija, otolaringologija, ultrasonogrāfija, EKG, 

psihiatrija,  narkologija,  rehabilitācijas  kabinets,  fizikālās  terapijas  kabinets  un 
dienas stacionārs, arodārsts;

• Rentgenoloģijas kabinets. Stacionārā un dentālā rentgeniekārtas.

      Iestāde sastāv no 5 struktūrvienībām: pansionāts „Ābeļdārzs”, sociālās aprūpes nodaļa, 
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dienas  stacionārs,  poliklīnika,  administrācija.  Iestāde  iznomā telpas  5  ģimenes  ārstu  un 1 
ārsta-speciālista  praksēm, kā arī  NMP dienestam. Iestāde sniedz arī  maksas  pakalpojumus 
iedzīvotājiem, tajā skaitā veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus.  
 

6.) Sociālās palīdzības  nodrošināšana:

  Sociālais dienests darbojas nu jau ceturto gadu kā novada pašvaldības iestāde, 
tādēļ varētu teikt, ka tā struktūra un pamatdarbības jomas jau ir noteiktas un skaidras. Tagad 
tiek risināti tālākās pilnveidošanās, attīstības un kvalitātes celšanas jautājumi.   
     Joprojām viena no svarīgākajām jomām ir sociālās palīdzības (pabalstu) sniegšana novada 
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. No kopējās summas Ls 223 199,-  pabalstu 
izmaksas  nodrošināšanai,  lielākais  īpatsvars  joprojām  ir  garantētā  minimālā  ienākuma 
pabalsta izmaksas nodrošināšanai Ls 109350,- apmērā jeb 48,99 %. Tātad 51,01% sociālā 
budžeta līdzekļu tika izlietots dzīvokļa pabalsta, citu pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai 
un arī pašvaldības ieviesto materiālo pabalstu izmaksas nodrošināšanai. 
     2013.gadā,  papildinot  un grozot saistošos noteikumus,  sociālā  palīdzība papildus tika 
sniegta  pamatvajadzību nodrošināšanai  (ceļu attīrīšana no sniega,  transporta nodrošināšana 
vai  ceļa  izdevumu  segšana,  pases,  personu  apliecinoša  un  citu  svarīgu  dokumentu 
noformēšana,  veselības  aprūpe  institūcijā,  dažādu  pasākumu  kopums,  kas  veicams 
rehabilitācijas  mērķu sasniegšanai,  kā arī  citi  gadījumi,  kas izvērtējami  sociālajā  dienestā) 
trūcīgām personām un tiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti, kuras dzīvo vienas un 
ienākumi nepārsniedz Ls 120,- apmēru. Kā vienreizējs pabalsts tika apstiprināts materiālais 
atbalsts Ls 30,- apmērā no ieslodzījuma atbrīvotajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta 
pirms  ieslodzījuma  bijusi  Dagdas  novada  administratīvā  teritorija.  Pirmo  reizi  sākot  ar 
2013.gadu  tika  uzsākta  sekojošu  pašvaldības  materiālās  palīdzības  pabalstu  izmaksa  – 
pabalsts jaundzimušā aprūpei, pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai 
personām ar I vai II grupas invaliditāti. Tātad kopumā varam secināt, ka sociālās palīdzības 
sistēma novada iedzīvotājiem ir palielinājusies. Gada laikā trūcīgas statuss tika piešķirts 1497 
personām, izvērtējot atbilstošās mājsaimniecības (ģimenes).     

   Otrā savarīgākā joma ir  sociālo pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem. Turpinās un 
īpašs akcents tiek likts uz sociālā darba kā bezmaksas pakalpojuma nodrošināšanu gan ilgstoši 
gada laikā saskaņā ar ģimenes lietām, gan arī sniegtas vienreizējas, periodiskas speciālistu 
konsultācijas  ikdienā  sadzīves  jautājumu  risināšanai  un  pamatvajadzību  nodrošināšanai. 
Pakalpojuma “aprūpe mājās” nodrošināšanai 43 personām izlietoti Ls 14659,70; aprūpes un 
rehabilitācijas  (īslaicīgas  vai  ilgstošas)nodrošināšanai  institūcijā  55  personām  izlietoti  Ls 
81341,55, sociālās  rehabilitācijas  par valsts  līdzekļiem sniegšanas organizēšana vardarbībā 
cietušiem bērniem – institūcijā pakalpojumu saņēma 5 bērni un dzīvesvietā 6 bērni.

   Sadarbībā ar invalīdu brālību “Nemo” un Sarkanā krusta nodaļu veiksmīgi realizējam arī 
Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām, nodrošinot viņus ar pārtikas pakām 
katru mēnesi. 

    Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un A/S Latvenergo, pieņēmām un nodevām 
ģimenēm ar bērniem 131 dāvanu karti – Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL vērtībā. 

     Joprojām īpaši svarīgs ir preventīvais darbs ar ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni. Katru 
gadu aizvien plašāk Sociālais dienests plāno dažādus pasākumus un aktivitātes, kurās iesaistīt 
mūsu  redzeslokā  esošās  ģimenes.  Cenšamies  radīt  apstākļus,  lai  jebkura  Dagdas  novada 
ģimene  spētu  pilnvērtīgi  integrēties  sabiedrībā  un  justies  novērtēta  un  piederīga  Dagdas 
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novadam.  Pateicoties  brīvprātīgajam  ,,Džimbas  aģentam”,  kurš  turpina  darboties  ne  tikai 
Dagdā,  bet  arī  apmeklēja  Andrupenes  PII,  bērni  apguva   drošības  programmu  sev. 
Programmas mērķis ir izglītot pirmsskolas un jaunākos skolas vecuma bērnus par personisko 
drošību. Dagdas vidusskolā jauniešiem notika iecietības stundiņas, lai mazinātu emocionālās 
vardarbības riskus gan pašu jauniešu vidū, gan saskarsmē ar pieaugušajiem.

      VSPC “Dagda” turpinās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana, īpaši 
domājot par pielāgotas vides apstākļiem un cilvēku emocionālo stāvokli.  Iemītnieku skaits 
nav ne īpaši samazinājies, ne īpaši pieaudzis – vidēji uzturas 90 personas. Sociālie darbinieki 
organizē  kultūras  pasākumus,  svinot  dažādus  svētkus,  kā  sociālās  aprūpes  nodaļas,  tā  arī 
pansionāta “Ābeļdārzs” iemītniekiem.

      Sociālo darbinieku psiholoģiskajam atbalstam, iekšējo resursu stiprināšanai, barjeru, kas 
traucē  saskarsmē  ar  klientiem un  kolēģiem,  novēršanai,  tika  noorganizēts  un  pašvaldības 
apmaksāts supervīzijas cikls (4 nodarbības). Tas ir labs atbalsts profesionāļiem, lai viņi varētu 
sniegt aizvien kvalitatīvāku sociālā darba pakalpojumu Dagdas novada iedzīvotājiem.

     
7.)  Gādāšana par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko 

un mantisko tiesību un interešu aizsardzība:

    Bāriņtiesa  ir  novada pašvaldības  izveidota  aizbildnības  un aizgādnības  iestāde,  un tās 
galvenais  uzdevums  ir  bērnu un citu  rīcībnespējīgas  personas  tiesību  un tiesisko interešu 
aizsardzība. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 
principiem.  Bāriņtiesas  uzraudzību  un  metodisko  palīdzību  veic  Valsts  bērnu  tiesību 
aizsardzības inspekcija, kas ir labklājības ministra pārraudzībā esošā tiešās pārvaldes iestāde. 
Tieslietu  ministrija  sniedz  metodisko  palīdzību  Bāriņtiesu  likuma  VII  un  VIII  nodaļā, 
Labklājības ministrija - adopcijas lietās.     

      2013.gadā Dagdas novada bāriņtiesā pieņemti 80 lēmumi, kas skar bērnu personiskās un 
mantiskās intereses. Kā arī pieņemti 3 lēmumi bērnu adopcijas jautājumos. Lēmumi pieņemti 
bāriņtiesas  sēdēs koleģiāli  (pamatā  triju vai  piecu bāriņtiesas  locekļu sastāvā),  kuras gada 
laikā notikušas 22 reizes. Steidzamības gadījumā aizsargājot nepilngadīgo intereses, pieņemti 
arī  2 vienpersoniski  lēmumi  (par  bērnu izņemšanu no ģimenes),  jo  bija apdraudēta  bērnu 
veselība un drošība.

      Bāriņtiesas  lēmumi skar dažādu Bāriņtiesu likumā noteikto darbības kompetenci  un 
piekritību.  Galvenokārt  tie  ir  lēmumi  par  bērnu  aizgādības  tiesību  pārtraukšanu  vai 
atjaunošanu viņu vecākiem, vai lēmumi par pieteikuma sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību 
atņemšanai, kā arī, protams,  lēmumi, ar kuriem tiek lemts par bērnu ārpusģimenes aprūpes 
veidiem.  Plašs  bāriņtiesas  darbības  jautājumu  loks  skar  nepilngadīgo  mantas  pārvaldības 
lietas,  kur  bāriņtiesa  pēc  vecāku  vai  aizbildņu  iesniegumiem  lemj  par  bērna  mantas 
apsaimniekošanu, mantojuma pieņemšanu, dāvinājumiem, naudas kontiem bankās. Atsevišķas 
lietas skar arī ģimenes valsts pabalsta pārtraukšanu vienam no vecākiem un tā izmaksāšanu 
otram bērna vecākam vai personām, kas faktiski aprūpē bērnus. Jauns lietu kopums ir lietas 
par bērna nodošanu citas personas aprūpē uz laiku (2013.g. laikā ierosinātas 3 lietas). Tāpat ir 
audzis  lietu  skaits,  kur  pēc  tiesu  pieprasījuma bāriņtiesai  jāsniedz  atzinumi  par  bērnu un 
vecāku saskarsmes jautājumiem.
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      Kopumā  2013.gada 31.decembrī Dagdas novada bāriņtiesas pārraudzībā atradās 182 
lietas (2012.g. - 169 lietas), no kuram 34 lietas ierosinātas 2013.gada laikā.

   Bāriņtiesas  pārraudzībā  ir  arī  52  lietas,  kur  bērnu  vecākiem  pārtrauktas  vai  atņemtas 
aizgādības, no tām -  2013.gadā  ierosinātās 16 lietas. 2013.gada laikā 5 mātēm un 7 tēviem 
pārtrauktas  bērnu aizgādības  tiesības;  savukārt  3  personām atjaunotas  iepriekš  pārtrauktās 
aizgādības  tiesības.  11  personām  tika  pieņemts  lēmums  par  prasības  sniegšanu  tiesā 
aizgādības tiesību atņemšanai. 
   Viens no galvenajiem bāriņtiesas pienākumiem ir lemt ārpusģimenes aprūpes jautājumus 
nepilngadīgajiem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes.
     Bērnu ārpusģimenes aprūpe 63 bērniem tiek nodrošināta pie aizbildņiem (30 bērniem) vai 
audžuģimenēs (28 bērniem). Tikai dažos gadījumos, kad tas bija bērna interesēs, bērnu aprūpe 
tika nodrošināta aprūpes institūcijās. (5 bērniem).

     Dagdas novadā aktīvi  darbojas 12 audžuģimenes (Dagdā, Konstantinovas,  Ezernieku, 
Šķaunes  un Andzeļu  pagastos), kuras uzņēmušas aprūpē 38 bērnus (19 bērni  ir  no mūsu 
novada  un  19  bērni  ir  no  citām  pašvaldībām).  Vēl  11  mūsu  novada  bērnus  aprūpē 
audžuģimenes  Ilūkstes,  Aglonas,  Krāslavas,  Riebiņu  un  Zilupes  novados.  Aizbildņa 
pienākumus novadā pilda 22 personas un vēl 11 aizbildņi citos novados aprūpē mūsu novada 
bērnus.
       2013.gadā Dagdas novadā adoptēti 2 bērni. Adopcija notikusi uz ārvalstīm.
     Bāriņtiesa pārzina arī  9 rīcībnespējīgu personu (aizgādnības) lietas; sastāda apsekošanas 
aktus;  gatavo  pārskatus;  sadarbojas  ar  sociālajiem darbiniekiem,  policiju  un  psihologiem; 
piedalās rajona un apgabaltiesu sēdēs pēc to pieprasījuma; noskaidro nepilngadīgo personu 
viedokļus  pēc  tiesu  pieprasījuma  un  veic  dažādus  likumos  noteiktos  nepilngadīgo 
pārstāvniecības jautājumus.
       Tā kā Dagdas novadā nav notāra,  tad bāriņtiesa  likumā noteiktajā  kārtībā  veic  arī 
notariālus apliecinājumus novada iedzīvotājiem. 

            8.) Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana:

      Šīs  pašvaldības  funkcijas  nodrošināšanai  ir  izveidota  un  darbojas  Dagdas  novada 
būvvalde. Būvvalde darbojas saskaņā ar nolikumu un sava darbībā ievēro Būvniecības likumu 
un saskaņā ar to izdotos normatīvos aktus.

2013.gadā  Dagdas  novada  būvvalde  ir  izsniegusi  30 būvatļauju  fiziskām  un 
juridiskām  personām,  izdevusi  25 arhitektūras  -  plānošanas  uzdevumus  un  pieņēmusi 
ekspluatācijā 26 ēkas (būves). 

9.) Tūrisma attīstības veicināšana un informatīvs atbalsts: 

Dagdas  tūrisma  informācijas  centrs  ir  Dagdas  novada pašvaldības  iestāde,  kas 
īsteno pašvaldības politiku tūrisma jomā, tika izveidots 2009.gadā kopā ar Dagdas novada 
izveidošanu. Liela uzmanība Dagdas novada teritorijā tiek pievērsta lauku tūrisma attīstībai, 
kas ir papildus ienākuma avots apkārtnes iedzīvotājiem. 
    Dagdas  novada TIC informē par  tūrisma  pakalpojumiem Dagdas novadā,  Latgalē  un 
Latvijā, izdod un izplata bukletus, tūrisma ceļvežus,  sagatavo tūrisma informāciju plašsaziņas 
līdzekļiem, piedalās starptautiskajās tūrisma izstādēs “Balttour”, “MITT” u.c., profesionālos 
pieredzes apmaiņas braucienos, sniedz gida pakalpojumus Dagdas novadā, sastāda ekskursijas 
maršrutus pa Latgali. 
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  Dagdas Tūrisma informācijas centra paveikti darbi 2013.gadā:

• Tūrisma  informācijas  sagatavošana  un  noformēšana  izstādēm  katru  gadu 
(BALTTOUR /Rīga/, TOUREST /Tallina/,  VIVATOUR / Viļņa/, MITT /Maskava/...

• Informatīvo  bukletu  veidošana,  iespiešana  latviešu,  krievu,  angļu  valodā,  ka  arī 
sadarbībā  ar  Latgales  reģiona  tūrisma  informācijas  centriem  projekta  „BELLA 
DVINA 2” ietvaros informatīvo tūrisma brošūru izdošana, un sadarbībā ar pierobežu 
tūrisma  informācijas  centriem  -   tūrisma  brošūru  izdošana  „Ar  pasi  pa  austrumu 
stīgām”.  

• Pieredzes  apmaiņas  braucienu  un  apmācību  organizēšana  Dagdas  novada  tūrisma 
uzņēmējiem. Pieredzes apmaiņas brauciens uz pierobežas novadiem. Tūrisma sezonas 
atklāšanas un noslēgšanas pasākumi, pieredzes apmaiņas braucieni, 

• Dagdas novada tūrisma uzņēmēju,  tūroperatoru un tūrisma firmu iepazīstināšana ar 
Dagdas novada tūrisma objektiem un to piedāvājumiem, tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākums.

• Velomaratonu, pārgājienu un ekskursiju organizēšana Dagdas novada iedzīvotājiem pa 
Dagdas novada tūrisma objektiem. 

• Darbs Tūrisma  informācijas  centrā  apkalpojot  tūristus,  tūrisma uzņēmējus  un citus 
klientus, atbildot uz informācijas pieprasījumiem: apkalpošana birojā, telefoniski vai 
elektroniski.  Tiek  sniegti  arī  tehniskie  pakalpojumi  –  kopēšana,  drukāšana, 
izprintēšana, dokumentu iesiešana, laminēšana u.c. 

• Dagdas novada tūrisma un atpūtas iespēju popularizēšana Dagdas novada pasākumā 
“Annas dienas”, „Ludviga svētki Ezerniekos” u.c. pasākumos

• Tika  sniegti  gida  pakalpojumi,  konsultācijas  tūrisma  uzņēmējiem,  ka  arī  VID 
ceturkšņa atskaites un gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana.

Dagdas Tūrisma informācijas centra statistika par 2013.gadu:
• 583 tūrisma apmeklējumi Dagdas TIC; 
• novadītas 18 ekskursijas (284 klienti).

   
   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu rādītājiem, var secināt, ka tūristu skaits ir pieaudzis 
par 16%.  Ar katru gadu pieaug tūristu skaits, kas dodas atpūsties ar bērniem, līdz ar to pieaug 
pieprasījums naktsmītnēm, kurās ir ierīkoti bērnu laukumi. Dagdas novadu apmeklējuši, gan 
Latvijas iedzīvotāji, gan ārzemnieki  no Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Vācijas, Francija, 
Anglijas, Igaunijas, Īrijas, Izraēlas. 
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9. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU

 PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU

Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību par pašvaldības darbu 
un  domes  pieņemtajiem  lēmumiem  Dagdas  novada  pašvaldība  turpināja  aktīvi  informēt 
iedzīvotājus, taču to nevar panākt bez pašu iedzīvotāju aktivitātes. Ikvienai personai ir tiesības 
vērsties  pašvaldības  iestādē  ar  rakstveida  vai  mutvārda  iesniegumiem,  priekšlikumiem, 
sūdzībām un saņemt  atbildi  pēc būtības.  Tāpat  arī  ikvienai  personai  ir  tiesības  piedalīties 
atklātās  domes  sēdēs,  domes  komiteju  sēdēs   un  iepazīties  ar  domes   lēmumiem,  sēžu 
protokoliem,   priekšsēdētāja  rīkojumiem  u.c.  dokumentiem.  2012.gada  31.augustā  tika 
likvidēta  pašvaldības  iestāde  „TV studija  „Ezerzeme””  kā  atsevišķa  struktūrvienība,  taču 
televīzijas darbinieki, divu cilvēku sastāvā – reportieris un operators, turpināja darbu Dagdas 
novada pašvaldības  Sabiedrisko attiecību un komunikāciju  nodaļā. 2013.  gada otrajā pusē 
Dagdas  TV palika  tikai  viens  darbinieks  –  operators.  Līdz  ar  to  Dagdas  TV pārgāja  uz 
citādāku notikumu atpsoguļošanas veidu. Vairs netika veidoti raidījumi, bet gan īsi sižeti, kuri 
uzreiz tika publicēti  Dagdas novada mājas lapā www.dagda.lv.  Katra mēneša sākumā tika 
publicēts iepriekšējo mēneša sižetu apskats. Uz pusgadu Dagdas TV bija noslēgts līgums ar 
jaunu televīzijas kanālu Latvijas  Reģionu Televīzija  „Re:TV” par  raidījumu retranslēšanu. 
Turpinājās sadarbība arī ar Latgales Reģionālo Televīziju. Dagdas TV veidotos sižetus varēja 
redzēt visā Latgalē LTV7 virszemes apraides kanālā.  Atsevišķas Dagdas novada ziņas bija 
skatāmas LTV1 ikdienas raidījumā „Novadu ziņas” pl.18:05; LNT darba dienu rītos laikā no 
06:45 līdz 07:00, ar atkārtojumu tajā pašā dienā no 14:10 līdz 14:30. Dagdas TV var redzēta 
arī pašvaldības portālā, savukārt, sadaļā Dagdas TV tiek publicēti mēneša sižetu apskati, un 
arhīvā var redzēt arī iepriekšējo gadu raidījumus. 2012. gadā Dagdas TV tika izveidots savs 
kanāls interneta  vietnē  www.youtube.com,  kur tiek ielādēti  jaunākie raidījumi.  Līdz ar  šī 
kanāla izmantošanu ir pieaudzis cilvēku skaits, kas skatās Dagdas TV. 

Par vienu no vadošajiem informācijas sniegšanas avotiem ir kļuvis pašvaldības portāls 
www.dagda.lv.  Tajā  tiek  publicēta  informācija  ne  tikai  ar  pašvaldības  darbu  saistīta 
informācija (saistošie noteikumi, domes sēžu protokoli un domes sēdēs pieņemtie lēmumi, 
pašvaldības  izsoles  un  iepirkumi,  pakalpojumu  izcenojumi  u.c.),  bet  arī  informācija  par 
aktualitātēm novadā kultūras,  sporta,  izglītības,  jauniešu lietu,  NVO, projektu un daudzās 
citās jomās. Novada portāls ir kļuvis par galveno novada iedzīvotāju informācijas avotu, jo 
arvien vairāk tiek publicēta informācija par aktualitātēm pagastu dzīvē. Tāpat kā 2012.gadā, 
arī  2013.  gadā palielinājās  publicēto afišu skaits,  tajā  skaitā  arī  pagastu  pasākumu afišas. 
Cilvēkiem bija iespēja iegūt aktuālāko informāciju arī dažādās nestandarta situācijās – ceļu 
satiksmes ierobežojumus remontdarbu un dažādu pasākumu laikā utml.

2013.  gada  nogalē  tika  uzsākst  darbs  pie  jauna  portāla  un  tā  dizaina  izveides,  jo 
iepriekšējā mājas lapa tika izveidota līdz ar novada izveidošanos un 2013. gadā tā neatbilda 
nepieciešamajām  prasībām,  bija  tehniski  novecojusi  un  tāpēc  bieži  radās  traucējumi  tās 
darbībā.

2013. gadā sociālajā tīklā  www.draugiem.lv tika izveidota Dagdas novada lapa, kurā 
ieteikumu  veidā  tika  atspoguļota  visa  informācija,  kas  tika  publicēta  mājas  lapā 
www.dagda.lv.  2014.gada  sākumā  tai  bija  aptuveni  400  sekotāju.  Arī  sociālajā  tīklā 
www.twitter.com Dagdas  novada  profilam  bija  312  sekotāji.  Sociālajos  tīklos  publicētā 
informācija deva iespēju cilvēkiem, kas izmanto šos portālus, vairāk uzzināt par notiekošo 
Dagdas novadā. 

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

Lai  nodrošinātu  ar  pašvaldības  informāciju  arī  tos  iedzīvotājus,  kas  neizmanto 
internetu  un  neskatās  Dagdas  TV,  2009.gada  septembrī  tika  uzsākts  darbs  pie  drukātā 
informatīvā  izdevuma  izveides.  2012.gadā  reizi  mēnesī  tika  sagatavots  pašvaldības  ziņu 
informatīvais pielikums laikrakstā „Ezerzeme” – tajā tika publicētas aktuālākās ziņas, tuvāko 
gaidāmo notikumu informācija,  kā  arī  novada  domes  lēmumu kopsavilkums  un attiecīgie 
apstiprinātie pašvaldības saistošie noteikumi un to precizējumi. „Dagdas novada ziņas” kopā 
ar  laikrakstu  „Ezerzeme”  nonāca  visu  avīzes  abonentu  pastkastēs,  kā  arī  papildus  1000 
eksemplāri (800 – latviešu valodā; 200 – krievu valodā) tika nogādāti novada iedzīvotājiem 
bez maksas. „Dagdas novada ziņas” bija pieejamas visās pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. 
2013. gadā tika turpināta sadarbība ar laikrakstu „Ezerzeme”, taču tas vairs nebija finansiāli 
izdevīgs un  tāpēc  tika  pieņemts  lēmums  izdot  Dagdas  novada  pašvaldības  bezmaksas 
informatīvo  izdevumu  „Dagdas  Novada  Ziņas”,  kura  pirmais  numurs  iznāca  2014.gada 
janvārī. 

Arī  citiem  Latgales  novada  (avīzēm  „Latgales  Laiks”,  “Vietējā  Latgales  Avīze”, 
„Ezerzeme”  un  Latgales  reģionālajai  televīziaji)  un  Latvijas  nacionālajiem  medijiem 
(laikrakstiem „Diena”, Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze” un LTV, TV3 un LNT) tika 
regulāri  sniegta  informācija  apr  aktualitātēm  novadā.  Ziņas  tika  publicētas  arī  Latgales 
plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv, Daugavpils portālā www.gorod.lv un Latvijas 
novadu  portālā  www.e-novads.lv,  un  citiem  portāliem  -  www.lakuga.lv,  d-fakti.lv, 
www.pilseta24.lv. 2013.gadā sadarbības partneru loks, kuru portālos varēju iegūt informāciju 
par  Dagdas  novadu,  papildinājās  ar  www.news.lv un  www.multinews.lv.  Tika  turpināta 
sadarbība ar ziņu aģentūrām LETA un BNS.

                    

http://www.news.lv/
http://www.pilseta24.lv/
http://www.lakuga.lv/
http://www.e-novads.lv/
http://www.gorod.lv/
http://www.latgale.lv/
http://www.visitdagda.com/
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10. SIA "DAGDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"
DARBĪBAS APRAKSTS

Informācija par sabiedrību

 Sabiedrības nosaukums SIA „Dagdas komunālā saimniecība”

 Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

 Reģistrācijas Nr., vieta
 un     datums

590300028, Daugavpilī,16.01.1992.
Uzņemumu reģistrā

45903000289, Daugavpilī 06.02.2004.
Komercreģistrā

 Juridiskā adrese Rēzeknes 4, Dagda, Dagdas novads, LV 5674

Lielākie dalībnieki Dagdas novada pašvaldība -
100% kapitāla daļas.

Valdes loceklis Nikolajs Kartenko (līdz 08.12.2013.)
Raimonds Iliško (no 09.12.2013.)

Pārskata periods 01.01.2013 – 31.12.2013.

Darbības veids:
Ūdens  ražošana  un  piegāde,  notekūdeņu 
savākšana  un  attīrīšana,  dzīvojamā  fonda 
apsaimniekošana, apkure, ūdens uzsildīšana
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        SIA „Dagdas komunālā  saimniecība”  2013.gadu ir  beigusi  ar  311 989 LVL neto 
apgrozījumu un 10 604 LVL zaudējumiem. Salīdzināšanai, 2012.gadā kapitālsabiedrības  neto 
apgrozījums sastādīja LVL 337 057 un zaudējumi  LVL 22 057, 2011.gadā neto apgrozījums 
sastādīja  LVL 328 807 un peļņa  LVL 16 731. 2013.gadā neto apgrozījums,  salīdzinot  ar 
2012.gadu, samazinājās par 7,4%. 2013.gadā ir vērojams kapitālsabiedrības neto apgrozījuma 
samazinājums, kas  liecina par sabiedrības  ieņēmumu samazināšanos.
       2013.gadā sabiedrība ir nostrādājusi ar zaudējumiem LVL 10 604. 2013.gadā sabiedrības 
rentabilitāte sastādīja -3,4%, salīdzināšanai 2012.gadā rentabilitāte sastādīja -6,5%.

10.1. Nozaru neto apgrozījums un darbības rādītāji

Nr. Nozares

Neto 

apgrozījums

(LVL)

Neto apgrozījums

(%) Peļņa / 
zaudējums

Peļņa / 
zaudējums

2012. 2013. 2012. 2013. 2012. 2013.

1. Ūdensapgāde 33 367 33 498 10 11 1 193 -2 077

2. Kanalizācijas 
pakalpojumi

40 803 40 296 12 13 530 -6 275

3. Siltumapgāde 160 663 152 673 48 49 -22 363 -16 340

4. Asenizācijas pakalpojumi 5 505 5 812 2 2 460 -395

5. Dzīv.māju 
apsaimniekošana

39 142 38 949 12 12 -13 966 -5 569

6. Komercpakalpojumi 57 577 40 761 17 13 25 325 12 877

Kopā: 337 057 311 989 100 100

    

                  Samazinājušies ir siltumapgādes ieņēmumi par 5% salīdzinot ar 2012.gadu, un 
komercpakalpojumu  ieņēmumi  samazinājušies  par  29,2%  salīdzinot  ar  2012.gadu. 
Sabiedrībai  peļņu   nodrošinājusi  komercpakalpojumu  sniegšana,  kur  pārskata  gadā  peļņa 
sastāda  LVL  12  877.  No  sniegtajiem  komercpakalpojumiem  peļņu  sabiedrība  guva 
galvenokārt no būvtehnikas nomas un ūdens skaitītāju uzstādīšanas, kā arī no Dagdas novada 
pašvaldībai  sniegtajiem  pakalpojumiem  noslēgto  līgumu  ietvaros.  Pārējās  nozares  ir 
nostrādājušas ar zaudējumiem,kurus, galvenokārt veido lielas izmaksas saistībā ar elektrības, 
degvielas izmantošanu.

                  Spēkā esošais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs ir 1,61 Ls/m3 bez PVN : 
ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 0,57Ls /m3 bez PVN un  kanalizācijas pakalpojumu tarifs 
ir 1,04Ls/m3 bez PVN. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus ir apstiprinājusi Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija ar padomes lēmumu Nr.558 no 22.12.2010. 
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                   Spēkā esošais siltumenerģijas tarifs ir 40,45 Ls/MWh bez PVN, kurš stājās spēkā ar 
2009.gada 1.janvāri ar Daugavpils  reģionālā sabiedriskā pakalpojumu regulatora padomes 
lēmumu Nr.38. 2013.gadā ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas un piegādes sastāda 49% 
no sabiedrības neto apgrozījuma. Lai saglabātu esošo siltumenerģijas tarifu Dagdas pilsētā, 
2013.gada 21.novembrī tika veikti grozījumi nomas līgumā ar Dagdas novada pašvaldību  par 
katlu mājas Brīvības ielā 29 siltumtrases un siltummezglu nomas maksas samazināšanu par 
50%.  Lai  samazinātu  siltumapgādes  pakalpojumu  izmaksas,  jāpilnveido  tehnoloģija  katlu 
mājās un jāveic remonts katlu mājā Brīvības ielā 29, un plānots veikt rekonstrukciju katlu 
mājā Mičurina ielā 12a.

                  Dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2013.gadā ir veikti daudzdzīvokļu māju jumtu 
remonti,  kā   arī  tekošie   remonti.  Plānojot  veikt  remontdarbus,  mājas  izveido  līdzekļu 
uzkrājumus.  Katrs  apsaimniekojamo  māju  vecākais  var  iepazīties  ar  apsaimniekošanas 
līdzekļu  izlietojumu.  Dzīvojamo  māju  apsaimniekošanas  maksa  bez  centralizētās 
siltumapgādes  ir  0,15  Ls/m2,  dzīvojamām  mājām  ar  centralizēto  siltumapgādi 
apsaimniekošanas  maksa   ir  0,17  Ls/m2.  No  apsaimniekošanas  maksas  70% ir  paredzēti 
dzīvojamo  māju  apsaimniekošanas  un  uzturēšanas  izdevumiem  un  30%  paredzēti 
administrācijas izmaksām.

  Spēkā  esošais  asenizācijas  pakalpojumu  tarifs  ir  6,12  Ls/m3.  Realizējot 
ūdenssaimniecības projekta mērķus, asenizācijas pakalpojumu lietotājiem ir jāatrod risinājums 
pieslēgties  pie  uzbūvētajiem  kanalizācijas  tīkliem,  lai  sekmētu  aizsardzību  pret  vides 
piesārņojumu.

10.2.Kapitālsabiedrības aizņēmumi no kredītiestādēm

Nr. Aizņēmums Procentu 
likme

Atmaksas 
termiņš

LVL 
uz 

01.01.2013.

LVL
 uz

31.12.2013

1. Aizdevums no Valsts Kases 4,38 % 31.12.2015. 15 484 7 742

2. Aizdevums no Valsts Kases 4,38 % 20.12.2019. 30 948 30 948
3. Finanšu līzinga saistības no 

SEB bankas
3,00 % 25.04.2016. - 7 720

                             
  Kopā: -

         
  - 46 432 46 410

10.3.Kapitālsabiedrības Debitoru (Iedzīvotāju) parādi

Nr. Nozares LVL uz
01.01.2013

LVL uz
31.12.2013

1. Ūdensapgāde 3 713 3 510
2. Kanalizācijas pakalpojumi 3 563 3 385
3. Siltumapgāde 18 117 14 136
4. Dzīvojamo māju apsaimniekošana 9 218 8 921
5. Īres maksa 0 0
6. Asenizācijas pakalpojumi 644 510

Kopā:  35 255 30 462
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10.4. SIA “Dagdas komunālā saimniecība ”
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2013.gadu

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums
2012

LVL

2013

LVL

1. Neto apgrozījums 337 057 311 989

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 381 917 343 003

3. Bruto peļņa vai zaudējumi -44 860 -31 014

4. Administrācijas izmaksas 51 517 56 435

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 80 369 72 440

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 550 783

7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi
 ieņēmumi

485 917

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 2 635 2 738

9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem 
un nodokļiem

18 708 17 613

10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -18 708 -17 613

11. Atliktā nodokļa izdevumi 3 199 -

12. Atliktā nodokļa ieņēmumi - 7175

13. Pārējie nodokļi 150 166

14. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi - 22 057 -10 604
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                     Sabiedrība saviem darbiniekiem piedāvā stabilu un konkrētu atalgojumu, kā arī 
apmācības iespējas. Viens no sabiedrības mērķiem ir modernizēt tehniskās bāzes aprīkojumu 
un  patstāvīgi  nodrošināt  sabiedrības  speciālistu  kvalifikācijas  paaugstināšanu.  Sabiedrībā 
pastāvīgi  nodarbināti  35 darbinieki.  Kapitālsabiedrība  īpašu uzmanību pievērš  iedzīvotāju 
apkalpošanas  kvalitātei,operatīvi  reaģējot  uz  iedzīvotāju  iesniegumiem  un  sūdzībām.  Jau 
2010.gadā  Dagdas  pilsētas  iedzīvotāji  tika  nodrošināti  ar  Eiropas  Savienības  direktīvām 
atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni.  Ņemot vērā rekonstruēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
darbības efektivitāti, tiek nodrošināta novadīto notekūdeņu kvalitāte.

          2012.gadā tika iesākta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība  Austrumlatvijas  upju  baseinos”  II  kārtas  2.  būvdarbu  līguma  izpilde  pilsētas 
centrālajā  daļā,  kas  tika  turpināta  2013.gadā.  2013.gadā tika  parakstīts  akts  par  „Dagdas 
pilsētas  ūdensapgādes  un  kanalizācijas  tīklu  rekonstrukcija  un  izbūve  Dagdas  pilsētā” 
pieņemšanu ekspluatācijā. Tika rekonstruēti 1200,2 m ūdensvada tīklu un izbūvēti 2316,8 m 
kanalizācijas tīklu un rekonstruēti 158 m kanalizācijas tīklu. Veicot ūdensvada rekonstrukciju 
-  veco  ūdensvadu  aizstāšana  ar  jauniem,  ir  panākta  ūdensvada  avāriju  operatīvāka  un 
kvalitatīvāka  lokalizācija  un  novēršana. Projekta  realizācija  sekmēja  ūdenssaimniecības 
pakalpojumu  kvalitātes  uzlabošanu  un  pakalpojuma  pieejamību,  kā  arī  ūdens  resursu  un 
energoresursu  racionālu  izmantošanu,  un  nodrošināja  apkārtējās  vides  aizsardzību  pret 
piesārņojumu,  ko rada neattīrītu  vai  nepietiekami  attīrītu  notekūdeņu nonākšana apkārtējā 
vidē. Realizējot Kohēzijas fonda finansēto projektu, lietotājiem tika uzstādīti ūdens skaitītāji. 
Ieviešot ūdens skaitītājus, ūdens apjoms būtiski samazinājās, jo ūdens patēriņš tiek taupīts un 
kontrolēts. Dzeramā ūdens patēriņa samazināšanās un īpašumu nepietiekoša pievienošanās 
jaunuzbūvētajām  ūdensvada  un  kanalizācijas  pieslēgumu  vietām  ir  viena  no  sabiedrības 
iekšējo faktoru vājām vietām. Lai sasniegtu nozaru darbības vēlamos rezultātus un mērķus,kā 
ari kvalitatīvi izpildītu savas funkcijas, sabiedrība cenšas efektīvi izmantot gan sabiedrības 
cilvēkresursus, gan tehniskās iespējas, gan finanšu līdzekļus. 

         Lai segtu zaudējumus nākamajos pārskata periodos, sabiedrība ir izvirzījusi mērķus:
• Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu.
• Ūdenssaimniecības  pakalpojumu  apjoma  un  pieejamības  īpatsvara  palielināšana 

Dagdas pilsētā un Dagdas pagastā.
• Sniegto  pakalpojumu  klāsta  tālāka  attīstīšana  un  paplašināšana  atbilstoši  klientu 

prasībām un vēlmēm.




























































