
Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2012.gadu   
1

Dagdas novada pašvaldības
publiskais gada pārskats par 2012.gadu

Apstiprināts Dagdas novada domes sēdē 
2013. gada 18. jūlijā, Protokols Nr.13, 1.§     

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

Tālrunis 656 81434
Fakss 656 81710

e-pasts dome@dagda.lv
www.dagda.lv

Reģistrācijas numurs: 90000041224
Norēķinu konts: LV72 UNLA 0050 0181 8230 2

mailto:dome@dagda.lv


Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2012.gadu   
2

SATURA RĀDĪTĀJS

                                                                                                                                                           Lpp.

    Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas uzruna ........             3

1. Dagdas novada pašvaldības vispārīgs raksturojums.......................            5 

2. Pašvaldības budžets.........................................................................          18 

3. Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi...............................................          27 

4. Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, to izmaiņas...................          35 

5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums................................           37 

6. Veiktie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā .................            41 

7. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos, iestādēs 

 un uzņēmumos ....................................................................................          46 

8. Veiktie pasākumi pašvaldības iestāžu darbības 

  pilnveidošanā .....................................................................................           51 

9. Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par 

    pašvaldības darbu...............................................................................        70 

10. SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 

   darbības apraksts  ..............................................................................        73

 

P I E L I K U M I:

1. Dagdas  novada  pašvaldības  domes  lēmums  “Par  pašvaldības  publisko 

pārskatu par 2012.gadu ” , 18.07.2013. sēdes prot. Nr.13, 1.§ izraksts uz 1 lp.;

2. Dagdas novada pašvaldības domes lēmums “Par Dagdas novada pašvaldības 

2012.gada  pārskata  apstiprināšanu  ”,  29.05.2013.  sēdes  prot.Nr.9,  1.§ 

izraksts uz 1 lp.;

3. SIA “Birutas birojs” neatkarīgu revidentu ziņojums  Dagdas novada domei  uz 

2 lapām.

4. Pārskats par budžeta izpildi 2012.gadā uz 5 lapām.



Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2012.gadu   
3

Cienījamie  Dagdas novada pašvaldības
Publiskā pārskata lasītāji!                       

Mēs  nododam  Jūsu  vērtēšanai  Dagdas  novada  pašvaldības  Publisko  

pārskatu par 2012.gadu, līdz ar to Jūs spēsiet iegūt vairāk informācijas par paveikto  

novadā.  Publiskajā  pārskatā  atspoguļota  informācija  par  pašvaldības  struktūru,  

funkciju izpildi, saimniecisko darbību, budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu, kā arī  

realizētajiem projektiem.

2012.gadā Dagdas  novada  pašvaldība  piedalījās   konkursā "Eiropas  

gada pašvaldība" un ieguva atzinības rakstu, jo iekļuva 30 labāko pašvaldību skaitā.

2012.gadā ar  vērienīgiem kultūras  un sporta pasākumiem tika nosvinēti  

Dagdas  pilsētas  divdesmitās  gadadienas  svētki,  kas  novadā  piesaistīja  ļoti  daudz  

apmeklētāju.   Kultūras  jomā  aktīvi  tika  rīkoti  arī  pagastu  svētki,  kur  ar  

priekšnesumiem uzstājās vietējie novada pašdarbības  kolektīvi un viesi.

2012.gadā  Dagdas  novadu  vairākkārtīgi  apmeklēja  Baltkrievijas  

Verhņedvinckas rajona delegācijas, kas ir novada sadarbības partneri. Tāpat noslēgts  

līgums ar Smoļenskas apgabala administrāciju.

Aizvadītajā gadā  realizēti vairāki ievērojami projekti – rekonstruēts tilts  

pār Narūtas upi, Dagdā, izveidots Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrs "Parka  

rozes",  rekonstruētas  un  izbūvētas  jaunas  siltumtrases  Dagdā,  pabeigta  Ķepovas  

saietu  nama  rekonstrukcija,  izveidots  Vides  izglītības  un  kultūras  centrs  "ĶEPA",  

atklāta sporta zāle Svariņu pagastā un nodota ekspluatācijā Izstāžu zāle Jaundomes  

muižā.  Projekti  realizēti  ar  Eiropas  Savienības  fondu  atbalstu  un  pašvaldības  

līdzfinansējumu.

Kvalitatīvus  pakalpojumus  nodrošina  pašvaldības  iestādes  un  pagastu  

pārvaldes.  Izglītības  iestādes sekmīgi darbojas  realizējot  mācību procesus,  novada  

skolēni  piedalās  mācību  olimpiādēs,  kur  gūst  ievērojamus  panākumus.  Novada  

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas realizētā "COMENIUS"  projekta ietvaros mūsu  

skolēniem ir iespēja mācīties noteiktu laika periodu citu valstu  mācību iestādēs un,  

savukārt, ārvalstu skolēni mācās mūsu, Dagdas vidusskolā.
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2012.gadā ar labiem panākumiem darbojās novada volejbolisti (gan telpās,  

gan  pludmalē)  un  vieglatlēti.  Šo  sporta  veidu  pārstāvji  aizstāvēja  novada  godu  

Latvijas olimpiādē Liepājā.

Novada teritorijā veiksmīgi darbojas zemnieku saimniecības un SIA, kas  

saistīti ar lauksaimniecisko darbību. Izveidotie tūrisma objekti un viesu atpūtas mājas  

piesaista  ievērojamu  skaitu  apmeklētāju.  Uzņēmēji  apņēmīgi  apgūst  Eiropas  

Savienības fondu līdzekļus un realizē jaunus projektus.

2012.gadā pašvaldība  ir uzsākusi dažādus projektus, kuru realizācija tiek  

turpināta  un  tiks  pabeigta  2013.  vai  nākamajos  gados.  Šie  projekti  saistīti  ar  

iedzīvotāju dzīves kvalitātes un vides uzlabošanu, attīstību.

Mēs lepojamies ar saviem iedzīvotājiem, kuri aktīvi strādā novada labā,  

priecājamies par uzņēmējiem, kas sakopj un attīsta novada teritoriju un priecāsimies  

par visiem viesiem, kuri apmeklēs Dagdas novadu.

"Sapnis ir mūsu labdaris;

Sapnī aklais redz, kurlais dzird, sērdzīgais ir vesels.

Tikai viena vaina - sapnis nav dzīve.

Bet ļaujat sapnim vaļu -

Viņš ir pašu dzīvi pārvērtīs un padarīs par labu."  /Rainis/

                  Sandra Viškure  

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

 Ziņas par pašvaldību:

Pašvaldības nosaukums:        Dagdas novada pašvaldība

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: 1. Dagdas novada pašvaldība, 

2. Andrupenes pagasta pārvade, 
3. Asūnes pagasta pārvalde, 
4. Andzeļu pagasta pārvalde, 
5. Bērziņu pagasta pārvalde,
6. Ezernieku pagasta pārvalde,
7. Konstantinovas pagasta pārvalde, 
8. Ķepovas pagasta pārvalde, 
9. Svariņu pagasta pārvalde,
10. Šķaunes pagasta pārvalde,
11. Aleksandrovas speciālā internātskola,
12. Veselības  un  sociālo  pakalpojumu  centrs 

“Dagda”

Pārskata periods: 01.01.2012. – 31.12.2012.

Revidenti:
SIA „Birutas Birojs”
Parku  50-13,  Ludza, 
Ludzas novads, LV-5701
Komercsabiedrības 
licence Nr.9

 Biruta Novika
 Parku 50-13, Ludza,         
 Ludzas novads, LV-5701
 Zvērinātā revidente 
 Sertifikāta Nr.106
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Dagdas novada pašvaldība tika izveidota 2009.gada 1.jūlijā, administratīvi 
teritoriālās  reformas  rezultātā  apvienojoties  11  pašvaldībām -  Dagdas  pilsētai  un 
Andrupenes,  Andzeļu,  Asūnes,  Bērziņu,  Dagdas,  Ezernieku,  Konstantinovas, 
Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagastiem. 

Dagdas  novada  pašvaldība  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.   

  1.1 Dagdas novada pašvaldības administratīvā teritorija       

             Kopējā Dagdas novada teritorijas platība ir 949 km
2
. 

             Dagdas pilsēta atrodas novada ģeogrāfiskajā centrā. 

             Attālumi līdz pagastu centriem: 
• Andrupene – 16 km;

• Andzeļi – 9 km; 

• Asūne – 10 km;

• Porečje - 26 km;

• Ozoliņi – 2 km;

• Ezernieki – 15 km;

• Konstantinova - 8 km;

• Neikšāni – 19 km;

• Svariņi - 19 km;

• Šķaune – 38 km.
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Iedzīvotāju  skaits  Dagdas  novada  teritoriālajās  vienībās  un  Dagdas 

novadā kopumā turpina samazināties. Iedzīvotāju skaits Dagdas novadā aizvadītajā, 

2012.gadā ir samazinājies par 203 iedzīvotājiem jeb 2,3% un uz 2013. gada 1.janvāri 

sastāda 8 886 (uz 01.01.2012.  - 9 089). 

1.2  Iedzīvotāju skaits Dagdas novadā 2011. - 2013. gadā

Nr. Pilsēta, pagasts Uz 
01.01.2011.

Uz
01.01.2012.

Uz
01.01.2013.

Izmaiņas 
2012.gadā

Izmaiņas 
(%)

1.  Dagda 2472 2447 2380 -67 2,82

2. Andrupenes pagasts 1365 1347 1313 -34 2,52

3.  Andzeļu pagasts 676 659 646 -13 1,97

4.  Asūnes pagasts 586 566 561 -5 0,88

5.  Bērziņu pagasts 456 450 440 -10 2,22

6.  Dagdas pagasts 875 851 827 -24 2,82

7.  Ezernieku pagasts 892 879 863 -16 1,82

8. Konstantinovas pagasts 585 573 565 -8 1,40

9.  Ķepovas pagasts 248 243 235 -8 3,29

10.  Svariņu pagasts 443 439 435 -4 0,91

11.  Šķaunes pagasts 628 635 621 -14 2,20

KOPĀ: 9226 9089 8886 -203 2,30

Izmaiņas gada laikā: -170 -137 -203

2012.gadā  visos  Dagdas  novada  pagastos  un  Dagdas  pilsētā  ir  vērojama 

iedzīvotāju  skaita  samazināšanās.  Visstraujāk  iedzīvotāju  skaits  procentuāli  ir 

samazinājies Ķepovas pagastā – 3,29 %, kā arī Dagdas pilsētā un pagastā – 2,82 % 

no  kopējā  iedzīvotāju  skaita  attiecīgajā  teritoriālajā  vienībā  (pilsētā,  pagastā). 

Savukārt,  vismazāk iedzīvotāju  skaits  procentuāli  ir  samazinājies Asūnes pagastā 

(0,88 %) , Svariņu pagastā (0,91%) un Konstantinovas pagastā (1,40 %). 

2012.gada beigās sieviešu Dagdas novadā ir vairāk nekā vīriešu. Saskaņā ar 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem Dagdas novadā dzīvesvietu 

deklarējuši (reģistrējuši) 4 341 vīrieši un 4 545 sievietes. Iedzīvotāju procentuālais 

sastāvs pa dzimumiem novadā:  48,85 % vīrieši un 51,15 % sievietes. 
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Dagdas  novadā līdz darbspējas vecumam (līdz 15 gadu vecumam) ir 1 089 

iedzīvotāji jeb 12,2% no kopējā iedzīvotāju skaita, darbspējas vecumā ( līdz 62 gadu 

vecumam) – 5 809 jeb 65,4 % un virs darbspējas vecuma (virs 62 gadiem) – 1 988 

iedzīvotāji jeb 22,4% no kopējā iedzīvotāju skaita. 

Dagdas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2012.gada beigās:

• latvieši – 61,5 %, 

• krievi – 25,5%,

•  baltkrievi – 7%, 

• poļi – 3,5 %, 

• pārējie – 2,5%.

Dagdas novada iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības 2012.gada 

beigās: latvijas pilsoņi – 91,1%, nepilsoņi – 7,8%, pārējie – 1,1%.    

  

         2012.gadā Dagdas novadā dzimuši 47 bērni (2011.gadā - 46),  savukārt, miruši 

153 Dagdas novada iedzīvotāji  (2011.gadā - 119). Līdz ar to iedzīvotāju dabiskās 

kustības  bilance  (dzimušie  mīnus  mirušie)  ir  negatīva  –  mīnus  106  iedzīvotāji  

(2011.gadā – mīnus 73).

      Uz 2013.gada 1.janvāri,  salīdzinot ar 2012.gada 1.janvāri,  iedzīvotāju skaits 

Dagdas novadā samazinājies par 203 iedzīvotājiem, kas nozīmē, ka arī iedzīvotāju 

mehāniskās kustības bilance  ir negatīva – mīnus 97 (2011.gadā –  64).

Uz 01.01.2010. Uz 01.01.2011. Uz 01.01.2012. Uz 01.01.2013.
8500

8600

8700

8800

8900
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1.3. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Dagdas novadā 2010.-2012.gadā
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1.4. Iedzīvotāju dabiskā kustība Dagdas novadā 2012. gadā

Nr. Pilsēta, pagasts
Dzimuši 

2012.gadā
Miruši 

2012.gadā Bilance

1.  Dagda 21 56 - 35

2.  Andrupenes pagasts 2 20 - 18

3.  Andzeļu pagasts 4 8 - 4

4.  Asūnes pagasts 2 10 - 8

5.  Bērziņu pagasts 2 6 - 4

6.  Dagdas pagasts 4 11 - 7

7.  Ezernieku pagasts 2 11 - 9

8.  Konstantinovas pagasts 3 8 - 5

9.  Ķepovas pagasts 2 3 - 1

10.  Svariņu pagasts 1 6 - 5

11.  Šķaunes pagasts 4 14 - 10

                      KOPĀ: 47 153 - 106

Pašvaldības  iedzīvotāju  pārstāvību  nodrošina  to  ievēlēts  pašvaldības 

lēmējorgāns  –  dome,  kas  sastāv  no  15  deputātiem. Domes  darbu  vada  domes 

priekšsēdētājs.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ievēl šādas komitejas:

• Finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā; 

• Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā;

•  Veselības un sociālo jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā; 

• Tautsaimniecības,  lauksaimniecības  un  vides  aizsardzības  jautājumu 

komiteju 7 locekļu sastāvā.  

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 
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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. 

 1.5. Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku un 
pārējo nodaļu, struktūrvienību štatu saraksti 2012.gadā 

Nr. Nodaļas nosaukums Štata vienības nosaukums Slodzes

1.  Kanceleja: Kancelejas vadītājs 1

Sekretārs 1

Personāla vadītājs 1

Kopā: 3

2. Finanšu nodaļa: Finanšu nodaļas vadītājs 1

Galvenais grāmatvedis 1

Galvenā grāmatveža vietnieks 1

Ekonomists 1

Nodokļu administrators 1

Grāmatvedis 1

Kasieris 1

Kopā: 7

3. Juridiskā nodaļa: Juridiskās nodaļas vadītājs 1

Jurists 1

Jurista palīgs 1

Kopā: 3

4. Attīstības un plānošanas 
nodaļa: Nodaļas vadītājs

1

Projektu koordinators 2

Kopā: 3

5. Sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļa:

Nodaļas vadītājs 1

Informācijas sistēmu administrators 1
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Datorspeciālists 1

Videoinženieris* (no 01.09.2012.) 1

Reportieris* (no 01.09.2012.) 1

Kopā: 5

6. Vides un 
tautsaimniecības nodaļa

Darba aizsardzības speciālists 1

Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības speciālists

1

Ceļu meistars 1

Zemes lietu speciālists 1

Nekustamā īpašuma speciālists 1

Lauksaimniecības konsultants 1

Zivsaimniecības vadītājs 1

Automobiļa vadītājs 1

Vides inženieris 1

Kopā: 9

7. Saimnieciskā nodaļa Automobiļa vadītājs 2

Apkopējs 2,5

Kopā: 4,5

8. Dagdas novada būvvalde Būvvaldes vadītājs 1

Būvvaldes speciālists 1

Būvinženieris 1

Vides dizainers (no 01.01.2012.) 1

Kopā: 4

9. Dagdas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 1

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
vietnieks

1

Mūziķis 0,15

Kopā: 2,15

10. Dagdas novada 
bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētājs 1

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 0,5
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Bāriņtiesas locekļi 9 pagastu 
pārvaldēs (0,25 – 1 slodze)

5,25

Bāriņtiesas sekretārs 1

Kopā: 7,75

11. Dagdas novada   
sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītājs 1

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

1

Sociālais darbinieks darbam ar 
veciem cilvēkiem un invalīdiem

0,5

Sociālās palīdzības organizators 
Dagdas pilsētā un pagastā

2

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

6,5

Sociālais aprūpētājs 1

Kopā: 12

12. Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļa

Nodaļas vadītājs 1

Izglītības darba speciālists 1

Sporta pasākumu organizators 1

Jaunatnes lietu speciālists (no 
01.01.2012. līdz 31.08.2012.)

1

Skolotājs logopēds 0,5

Izglītības psihologs 0,4

Kopā: 4,9

13. Dagdas novada 
folkloras centrs

Centra vadītājs 1

Mūziķis 0,15

Kopā: 1,15

PAVISAM KOPĀ: 66,45

2012.gadā izmaiņas štatos ir notikušas Sabiedrisko attiecību un komunikāciju 

nodaļā, sakarā ar pašvaldības iestādes Dagdas TV studija “Ezerzeme” likvidāciju no 

01.09.2012., iestādes darbinieki – videoinženieris un reportieris tika pieņemti darbā 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļā. Iestādes reorganizācijas rezultātā tika 

samazināta  viena  štata  vienība  –  iestādes  direktors.  2012.gadā  pašvaldībā  tika 
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ieviestas 3 jaunas štata vienības:  pašvaldības izpilddirektora vietnieks,  Jaunatnes 

lietu  speciālists   (no  01.01.2012.  -  Izglītības,  kultūras  un  sporta  nodaļā,  bet  no 

01.09.2012.  -  PI  “Dagdas  novada  jauniešu  iniciatīvu  centrā”)  un  Vides  dizainers 

(Būvvaldē), kā arī nedaudz palielinātas apkopējas (+0,5), psihologa (+0,1), logopēda 

(+0,1) un bāriņtiesas locekļa (+0,25) štata vienības kopā par 5,95 slodzēm.

   Izveidojot Dagdas novada bāriņtiesu un sociālo dienestu, attiecīgie speciālisti  

pagasta  pārvaldēs  tika  atbrīvoti  un  pieņemti  darbā  novada  pašvaldībā. Novada  

centrā  strādā  bāriņtiesas  priekšsēdētājs,  bāriņtiesas  priekšsēdētāja  vietnieks  (uz 

nepilnu  slodzi),  bāriņtiesas sekretārs,  katrā  pagastā  ir  bāriņtiesas  locekļi  uz  0,25 

-0,75 slodzēm, kopā novada bāriņtiesā ir 7,75 slodzes.  Novada centrā strādā sociālā 

dienesta vadītājs, sociālā dienesta vadītāja vietnieks, sociālie darbinieki vai sociālās 

palīdzības organizatori  uz 0,5 - 1 slodzes, kopā sociālajā dienestā ir 12 slodzes.

          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. No 2010.gada 1. aprīļa pagastu pārvalžu darbinieku amatalgas un 

maksimālās  slodzes  tika  noteiktas  ar  pašvaldības  izpilddirektora  rīkojumu  “Par 

vienotās atalgojuma sistēmas ieviešanu” Nr.7 no 2010.gada 16.februāra. Saskaņā ar 

minēto rīkojumu, lai nodrošinātu vienotas atalgojuma sistēmas ieviešanu un vienotus 

principus  mēnešalgu  noteikšanā  Dagdas  novada  pašvaldības  pagastu  pārvaldēs, 

Pagastu  pārvalžu  vadītājiem ar  01.04.2010.  uzdots  nodrošināt  pagasta  pārvaldes 

darbinieku  mēnešalgu  piesaisti  pārvaldes  vadītāja  mēnešalgai,  piemērojot 

maksimālos koeficientus un maksimālās slodzes atkarībā no deklarēto iedzīvotāju 

skaita attiecīgās pagasta pārvaldes teritorijā uz tekošā gada 1.janvāri. 

      Ņemot  vērā  pagastā  deklarēto  iedzīvotāju  skaitu,  pagastu  pārvaldes  tika 

sadalītas 4 grupās:

• virs 1301 – Andrupenes pagasta pārvalde;

• no 801-1100 – Ezernieku pagasta pārvalde;

• no 501-800 – Andzeļu, Asūnes, Konstantinovas, Šķaunes pagastu pārvaldes;

• līdz 500 – Bērziņu, Ķepovas un Svariņu pagastu pārvaldes.
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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  speciālā 

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 31.12.2012. darbinieku skaits 

sastāda  354 t.sk. 96 pedagogiskie darbinieki (2011.gadā - 341). Pagastu pārvaldēs 

darbinieku  skaits  ir  palielinājies  par  13  darbiniekiem,  kas  saistīts  ar  jaunu  štata 

vienību ieviešanu Ķepovas saietu namā, Ezernieku pagasta Jaundomes muižā, kā 

arī nelielām izmaiņām citās pagasta pārvaldēs un to iestāžu darba organizēšanai un 

pilnveidošanai.



1.7.Darbinieku skaits pagasta pārvaldēs un to iestādēs uz 31.12.2012.
  

Nr. Struktūrvienība Andru-
pene

Andzeļi Asūne Bērziņi Ezernieki Konstan-
tinova

Ķepova Svariņi Šķaune Kopā:

1. Pagasta pārvalde 7 7 11 6 6 5 5 5 6
58

2. Pārvaldes kom. saimniecība 
un terit.apsaimniekošana

10 5 7 8 5 6 8 9 8 66

3. Skola 21 25 29 - 32 18 - - 22 147

3.1. pedagogiskie darb. 15 14 18 - 19 10 - - 10 86

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 nams 4 3 3 1 4 2 1 3 4 25

6. Bibliotēka 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11

7. FAP 3 1 3 - - 2 - 1 4 14

8. Muzejs,  brīvā  laika 
pavadīšanas centrs

3 - - 2 3 - 1 - 9

Kopā: 61 42 55 18 63 35 15 20 45 354
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1.8. Darbinieku skaits Dagdas novada pašvaldībā 2012.gadā

Nr. Pašvaldības iestādes, struktūrvienības Darbinieku skaits 
uz 31.12.2012.

t.sk. pedagogiskie 
darbinieki

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

249 72

1.1. pašvaldības administrācija, nodaļas, 
dienesti

76 -

1.2. PII "Saulīte" 37 18

1.3. Dagdas vidusskola 72 43

1.4. Dagdas Mūzikas skola 8 7

1.5. Dagdas Mākslas skola 5 4

1.6. Dagdas Tautas nams 11 -

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

8 -

1.8. Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrs 6 -

1.9. Dagdas Tūrisma informācijas centrs 2 -

1.10. PI "Pilsētsaimniecība" 24 -

2.  PI "VSCP "Dagda"" 80 -

3. Aleksandrovas speciālā 
internātpamatskola

59 35

4. Andrupenes pagasta pārvalde 61 19

5. Andzeļu pagasta pārvalde 42 14

6. Asūnes pagasta pārvalde 55 18

7. Bērziņu pagasta pārvalde 18 -

8. Ezernieku pagasta pārvalde 63 25

9. Konstantinovas pag.pārvalde 35 10

10. Ķepovas pagasta pārvalde 15 -

11. Svariņu pagasta pārvalde 20 -

12. Šķaunes pagasta pārvalde 45 10

Kopā: 742 t.sk. 203
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Dagdas novada pašvaldībā visvairāk nodarbināto ir Izglītības iestādēs  – 352 

darbinieki t.sk. 203 pedagogiskie darbinieki un 149 tehniskie  darbinieki. 

Dagdas  novada  pašvaldības  iestādēs,  nodaļās  un  struktūrvienībās 

nodarbināti 241 darbinieki, VSCP “Dagda” - 80 darbinieki, Aleksandrovas speciālajā 

internātpamatskolā – 59 darbinieki. 

No pagastu pārvaldēm visvairāk darbinieku ir Ezernieku pagasta pārvaldē – 

63, Andrupenes pagasta pārvaldē – 61, Asūnes pagasta pārvaldē – 55, Šķaunes 

pagasta  pārvaldē  –  45,  Andzeļu  pagasta  pārvaldē  –  42,  Konstantinovas  pagasta 

pārvaldē – 35, Svariņu pagasta pārvaldē – 20, Bērziņu pagasta pārvaldē – 18  un 

Ķepovas pagasta pārvaldē – 15. 

Kopā Dagdas novada pašvaldībā un tās iestādēs nodarbināti 742 darbinieki, 

kas  sastāda  8,35%  no  kopējā  iedzīvotāju  skaita  Dagdas  novadā  un  12,8%  no 

iedzīvotāju  skaita  darbspējas  vecumā.  Dagdas  novada  pašvaldībā  visvairāk 

nodarbināto ir Izglītības iestādēs  – 362 darbinieki t.sk. 207 pedagogiskie darbinieki 

un 155 tehniskie  darbinieki. 
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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 brīprātīgo iniciatīvu izpildei 

periodā, kuram šie līdzekļi  ir  paredzēti.   Saistošie noteikumi Nr.3 “Par Dagdas 

novada pašvaldības 2012.gada budžetu” tika pieņemti  2012.gada 29.februārī 

(sēdes prot.Nr.2, 11.§). Kopējie budžeta ienākumi tika plānoti  Ls 7 467 951,  t.sk. 

līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 616 893 un aizņēmumi – Ls 1 530 408, savukārt, 

kopējie budžeta izdevumi plānoti Ls 7 412 082 ar līdzekļu atlikumu gada beigās – Ls 

55 869. 

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3  “Par 

Dagdas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”:

• 2012.gada 29.augustā tika pieņemti grozījumi Dagdas novada pašvaldības 

2012.gada budžetā,  saskaņā ar  kuriem kopējie  budžeta  plānotie  ieņēmumi 

tika palielināti par Ls 146 263, bet kopējie izdevumi palielināti par Ls 199 615 

(Saistošie noteikumi Nr.12, sēdes prot.Nr.8, 16.§); 

• 2012.gada  31.oktobrī  tika  pieņemti  grozījumi  Dagdas  novada  pašvaldības 

2012.gada budžetā,  saskaņā ar  kuriem kopējie  budžeta  plānotie  ieņēmumi 

tika palielināti par Ls 630 176, bet kopējie izdevumi palielināti par Ls 621 106 

(Saistošie noteikumi Nr.14, sēdes prot.Nr.11, 8.§);

• 2013.gada  30.janvārī  tika  pieņemti  grozījumi  Dagdas  novada  pašvaldības 

2012.gada budžetā,  saskaņā ar  kuriem kopējie  budžeta  plānotie  ieņēmumi 

tika palielināti par  Ls 239 376,  bet kopējie izdevumi samazināti par Ls 114 

834 (Saistošie noteikumi Nr.1, sēdes prot.Nr.1, 2.§).

Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2012.gada budžeta faktisko izpildi, 

2012.gada  budžeta  ieņēmumi  sastāda  Ls  6  471  779,  bet  ņemot  vērā  līdzekļu 

atlikumu  2012.gada  sākumā  un  2012.gadā  saņemtos  aizņēmumus,  budžeta 

ienākumi  sastāda Ls 8 522 501, bet faktiskie izdevumi – Ls 8 070 335 ar līdzekļu 

atlikumu 2012.gada beigās Ls 452 166 apmērā.
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2.1. Pārskats par budžeta ieņēmumu izpildi 2012.gadā

Nr. Posteņa 
nosaukums

Apstiprināts
29.02.2012. Grozījumi

Apstiprināts 
30.01.2013.

(ar grozījumiem)

 Budžeta
izpilde 

(Ls) 

 Budžeta
izpilde

(%)

1. Nodokļu ieņēmumi 1 409 138 87 603 1 496 741 1 524 484 17
1.1. Ienākuma nodokļi 1 213 087 71 313 1 284 400 1 310 927 15
1.2. Īpašuma nodokļi 195 510 15 167 210 677 211 788 2
1.3. Nodokļi par pakalp. 

un precēm
541 1 123 1 664 1 769 0

2. Nenodokļu 
ieņēmumi

21 135 28 854 49 989 50 345 1

3. Maksas pakalp. un 
citi pašu ieņēmumi 

464 518 9 193 473 711 472 290 6

4. Valsts budžeta 
transferti  

3 352 364 963 769 4 316 133 4 343 223 51

5. Pašvaldību 
budžetu transferti 

73 495 8 750 82 245 81 437 1

 Ieņēmumi kopā: 5 320 650 1 098 169 6 418 819 6 471 779 76

Līdzekļu atlikums 
gada sākumā 

616 893 0 616 893 616 893 7

Aizņēmumi 1 530 408 -96 579 1 433 829 1 433 829 17

Ienākumi kopā:  7 467 951 1 001 590 8 469 541 8 522 501 100

15%

2%

1%
6%

51%

1%

7%

17%

2.2. Dagdas novada pašvaldības 2012.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 
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2.1. Pārskats par budžeta izdevumu izpildi 2012.gadā

Nr. Plānotie budžeta 
izdevumi:

Apstiprināts
29.02.2012.

Grozījumi Apstiprināts 
30.01.2013.

 Budžeta
izpilde (Ls) 

 Budžeta
izpilde (%)

1. Vispārējie valdības 
dienesti  

667 550 17 508 685 058 682 312 8

2. Sabiedriskā kārtība un 
drošība      

57 530 3 160 60 690 60 430 1

3. Ekonomiskā darbība 43 640 6 589 50 229 49 610 1

4. Vides aizsardzība 32 596 -346 32 250 31 960 0

5. Teritoriju un mājokļu 
apsaimn.

1 263 034 -379 838 883 196 879 452 11

6. Veselības aizsardzība 621 998 32 925 654 923 653 869 8

7. Atpūta, kultūra un reliģija 1 476 553 111 631 1 588 184 1 578 641 20

8. Izglītība 1 928 414 547 607 2 476 021 2 469 962 31

9 Sociālā aizsardzība 580 767 1 426 582 193 573 111 7

Izdevumi kopā:   6 672 082 340 662 7 012 744 6 979 347 87

10. Aizņēmumu atmaksa  740 000 -3 000 737 000 736 988 9

11. Ieguld. uzņēmuma 
Pam.kap. 

0 354 000 354 000 354 000 4

Pavisam kopā:   7 412 082 691 662 8 103 744 8 070 335 100

Līdzekļu atlikums gada 
beigās  

55 869 309 928 365 797 452 166 6

8%4%

1%

1%

0%
11%

8%

20%

31%

7%

9%

2.3. Dagdas novada pašvaldības 2012.gada budžeta izdevumi

Vispārējie valdības dienesti  

Ieguldījumi pamatkapitalā

Sabiedriskā kārtība un drošība      

Ekonomiskā darbība 

Vides aizsardzība 

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

Veselības aizsardzība 

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība 

Sociālā aizsardzība 

Aizņēmumu atmaksa  
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        Paskaidrojums par budžeta izpildi 2012.gadā:

Dagdas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā sastādīja Ls 6 

471 779, kas ir par 6% vairāk kā 2011.gadā (Ls 6 098 774) un  izdevumi 2012.gadā 

sastādīja  Ls  6  979  347,  kas  ir  par  3,6% vairāk   kā  2011.gadā  (Ls  6  739  518). 

2012.gada beigās naudas līdzekļu atlikums Dagdas novada budžetā ir Ls 452 166, 

2011.gada  beigās  tas  bija  Ls  616  892,.  Līdzekļu  atlikumā  uz  gada  beigām  ir 

ievērojama daļa līdzekļu, kuri paredzēti uzsākto ES struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai, kuri uzsākti 2012.gadā un kurus plānots pabeigt 2013.gadā.  

No  pašvaldības  ieņēmumiem  Ls  6  471  779 nodokļu  ieņēmumi  sastādīja 

ievērojamu daļu, jeb 23,5%. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ( IIN ) – 20,21% (Ls 1 310 

927  ), plāns izpildīts par  102,07%,  un tas ir par Ls  100 565 vairāk kā 2011.gadā. 

Nekustamā  īpašuma  nodoklis  (NĪN)  —  3,26% (  Ls  211  788),  plāns  izpildīts  par 

100,47% un tas ir par Ls 11 708 vairāk kā 2011.gadā. 

   Nenodokļu  ieņēmumi  Dagdas  novadā  2012.gadā  tika  saņemti  Ls  50  345 

apmērā, kas ir par Ls 20 728  vairāk kā 2011.gadā ( Ls 29 617).  Ieņēmumi  no valsts 

un pašvaldību nodevām ( Ls 8 134   apmērā), samazinājās par 19 % . Savukārt 

ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām (Ls 12 915)  pieauga par 25,6 %, īpaši 

soda  sankcijas  par  vispārējiem  nodokļu  maksāšanas  pārkāpumiem.  2012.gadā 

palielinājās arī ieņēmumi no īpašuma pārdošanas par 67,6 % un sastādīja Ls 11 235.

    Maksas  pakalpojumi  un  citi  pašu  ieņēmumi  2012.gadā  Dagdas  novadā 

sastādīja Ls 472 290, kas ir par Ls 14 820 vairāk kā pērn (Ls 457 470). Šie ieņēmumi 

sastāda   7,50  %  no  kopējiem  ieņēmumiem.  Lielāko  daļu  no  šiem  ieņēmumiem 

sastāda ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem ( Ls 468 

724), kas salīdzinot ar 2011.gadu ir vairāk par 3,8%.  Ieņēmumi par nomu un īri (Ls 

55  452)  palielinājās  par  10  %.  Nedaudz  (par  2,9%)  palielinajās  ieņēmumi  par 

pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (Ls 340 823), t.sk. par Ls 3 111 

palielinājās ieņēmumi no pacientu iemaksām. Jāatzīmē, ka 2012.gadā par Ls 5 736 

palielinājās citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem. Toties salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu  par Ls 3 714 samazinājās ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem.

      Dagdas novada pašvaldības budžetā 68% no kopējiem ieņēmumiem sastādīja 

transferti - Ls 4 424 660, kas ir par Ls 223 294, jeb par 5,4% vairāk kā 2011.gadā (Ls  

4 201 366). Šī ieņēmuma izpilde sastādīja 100,6 %. Valsts budžeta transferti – Ls 4 

342 473, no tiem Ls 1 570 684 saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas,  dotācija no 

PFIF  bija  Ls  1  455  288  apmērā,  kuras  izpilde  ir  101,77% no  plānotā.  Savukārt 
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saņemtie transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 

Ls 1 127 730 un izpildīti par 100%. 

      Pašvaldību budžetu transferti sastāda Ls 81 437 un tie 100% ir ieņēmumi no 

citām pašvaldībām, t.sk. ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai Ls 36 507, bet 

Ls 44 930 pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām. 

  Dagdas  novada  pašvaldības  2012.gada  budžeta  izdevumi  atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām izpildīti par 99,52% un tie sastāda Ls 6 979 347, kas ir  

par  Ls  239 829 vairāk  kā  pērn  (Ls  6 739 518). Vislielāko īpatsvaru  pašvaldības 

budžetā,  kā arī iepriekšējos gados sastāda izdevumi izglītībai – 35,38%, kas izpildīti  

par 99,76% un sastāda Ls 2 469 962,  kas ir  par  Ls 38 207,  t.i.  1,6% vairāk kā 

2011.gadā (Ls 2 431 755,). Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2012.gadā sastāda 

Ls 682 312, kas ir vairāk par Ls 69 400  t.i. par 11% kā pērn (Ls 612 912). Ieplānotie  

izdevumi ir izpildīti par 99,6%, un to īpatsvars kopējos izdevumos ir  9,78%. Izdevumi 

pašvaldības  teritoriju  un  mājokļu  apsaimniekošanai  sastāda  12,6  % no  kopējiem 

izdevumiem, izpildīti par 99,55% un sastāda Ls 879 452, kas ir par Ls 376 547, t.i.  

74% vairāk kā 2011.gadā (Ls 502 905). Lielais izdevumu pieaugums šajā sadaļā ir 

izskaidrojams  ar  to,  ka  2012.gadā  tika  uzsākta  projekta  “Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras  attīstība  Asūnes  ciemā”  realizācija,  kā  arī  par  valsts  piešķirto 

finansējumu tika uzbūvēta siltumtrase (800m) Dagdā un uzstādīti jauni apkures katli  

Asūnes, Svariņu, Šķaunes un Ezernieku pagastos.

       Novada ekonomiskai darbībai izlietoti Ls 49 610, kas ir par Ls 467 674 mazāk 

kā pērn ( Ls 517 284,). Jāpiezīmē, ka 2011.gadā šajā sadaļā tika atspoguļota lielākā 

daļa finansējuma, kas tika  iesaldēti A/s “Latvijas Krājbanka” kontos , sakarā ar šīs 

bankas  darbības  apturēšanu  2011.gada  nogalē.Līdz  ar  to  izdevumi  ekonomiskai 

darbībai  2012.gadā sastāda tikai  0,72 % no kopējiem izdevumiem. Jāpiezīmē, ka 

2012.gada sākumā pašvaldība bija spiesta ņemt īstermiņa aizņēmumu  Valsts kasē 

budžeta  un  finanšu  vadībai  Ls  300  000  apmērā,   lai  novērstu  sekas,  kuras 

pašvaldībai radīja līdzekļu Ls 552 655 apmērā, iesaldēšana  A/s “Latvijas Krājbanka” 

kontos. Sociālai aizsardzībai 2012.gadā izlietoti Ls 573 111, kas ir par Ls 232 303 jeb 

par  40,6%  mazāk  kā  2011.gadā  (Ls  805  414).  Lielā  starpība  izskaidrojama  ar 

izdevumiem  ESF  finansētajiem  projektiem  2011.  un  2012.gadā.  Sociālās 

aizsardzības  izdevumi  2012.gadā  sastādīja  8,25%  no  kopējiem 

izdevumiem( 2011.g.- 12,13%) un  izpildīti par 98,45%.  Atpūtai, kultūrai un reliģijai 

un sportam izlietoti Ls 1 578 641, kas ir par 590 467 Ls, jeb par 60% vairāk kā pērn 



Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2012.gadu   
23

(Ls 988 174)  un kas ir  22,26% no kopējiem izdevumiem un izpildīti  par  99,45%. 

Jāpiezīmē,  ka  lielu  īpatsvaru  no  šajā  sadaļā  atspoguļotajiem  izdevumiem  veido 

izdevumi  sastīti  ar  ES  struktūrfondu  atbalstīto  projektu  realizāciju  2012.gadā. 

Veselībai izlietoti Ls 653 869, kas ir par 20 % mazrāk ne kā 2011.gadā (Ls 787 378,) 

un kas ir 9,35% no kpējiem izdevumiem un izpildīti par 99,84%.

   Izdevumi  atbilstoši  ekonomiskajām kategorijām 2012.gadā  izlietoti  sekojoši: 

uzturēšanas izdevumi –74,69%, t.i. Ls 5 212 723 (2011gadā – 77%, Ls 5 193 972) 

un  kapitālie izdevumi- 25,31% , t.i. Ls 1 766 624 (2011.gadā 15%-Ls 1 021 969). 

Jāpiezīmē,  ka  no  uzturēšanas  izdevumiem  lielāko  īpatsvaru  sastāda  izdevumi 

atlīdzībai  Ls  3  360  795,  jeb  48  %  no  kopējiem  izdevumiem,  precēm  un 

pakalpojumiem Ls 1 316 305 , jeb 18,86 % no kopejiem izdevumiem, bet izdevumi 

sociālajiem pabalstiem Ls 455 658, jeb 6,53 % no kopejiem izdevumiem.     

    Dagdas novada pašvaldības speciālais budžets 2012.gadā izpildīts ieņēmumu 

daļā par 99,9% un sastādīja Ls 150 520, kas ir par Ls 25 531, t.i. 17% mazāk kā 

2011.gadā  (Ls  176  051).  Speciālā  budžeta   autoceļa  fonda  līdzekļi  2012.gadā 

sastādīja Ls 147 259, kas ir par Ls 24 826, t.i. 17% mazāk kā 2011.gadā (Ls 172 

085).  Dabas  resursu  nodokļa  ieņēmumi  arī  ir  samazinājušies   un  sastādīja 

2012.gadā Ls 3 248 (2011.gadā Ls 3 777.  

    Speciālā budžeta līdzekļi izlietoti 97,39% apmērā no plānotajiem un tie sastāda 

Ls 146 249 (2011.gadā Ls 188 574), kas ir par 28,9 % mazāk kā pērn. 

    Līdzekļi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izlietoti sekojoši: Ls 211 (2011 .g. 

Ls   1 568  ) vides aizsardzībai,  Ls 500 (2011.g. Ls 29 029) ekonomiskai darbībai. 

Jāpiezīmē,  ka  šo  summu 2011.gadā sastādīja  A/s  “Latvijas  Krājbanka”  iesaldētie 

speciālā budžeta līdzekļi. Lielāko summu  Ls 145 531(2011.g.  Ls  157 859  )  veido 

izdevumi  pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai,  bet Ls  7 (2011.g.  Ls 

102) vispārējās valdības dienestu izdevumiem.

   Dagdas  novada  pašvaldības  speciālā  budžeta  izdevumi  atbilstoši 

ekonomiskajām  kategorijām  98,6%  izlietoti  uzturēšanas  izdevumiem  Ls  144  344 

(2011.gadā  82%-Ls  154  119)  un  1,14%,  t.i.  Ls  1  905  kapitālajiem  izdevumiem 

(2011.gadā Ls 34 384) . Tā kā speciālajā budžetā lielāko īpatsvaru, jeb 98% veido 

autoceļu fonda līdzekļi, tad pavērojot budžeta apjoma izmaiņas, var secināt, ka valsts 

finansējums pašvaldību autoceļiem ar katru gadu samazinās.
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2.4. Pašvaldības budžeta  izpilde 2011.-2012.gadā, 2013.gada plāns

Rādītāja nosaukums 2011.gads 2012.gads 2013.gads (plāns)

Nr. IEŅĒMUMI: Ls % Ls % Ls %

1. Nodokļu ieņēmumi 1 410 321 19 1 524 484 17,9 1 464 088 22,1

1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 210 362 16,3 1 310 927 15,4 1 249 953 18,9

1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis 199 959 2,7 211 788 2,5 212 706 3,2

1.3. Dabas resursu nodoklis 0 0 1 769 0 1 429 0

2. Nenodokļu ieņēmumi 29 617 0,4 50 345 0,6 26 089 0,4

3. Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi  

457 470 6,2 472 290 5,5 502 205 7,6

4. Valsts budžeta transferti  4 130 469 55,5 4 343 229 51 3450525 52,3

5. Pašvaldību budžetu 
transferti 

70 897 0,9 81 437 1 85340 1,3

 
Ieņēmumi kopā: 6 098 774 82 6 471 779

76
5 528 997

83,7

6. Līdzekļu atlikums gada 
sākumā 

553518 7,5 616 893 7,2 452 166 6,9

7. Aizņēmumi 783 552 10,5 1 433 829 16,8 620 019 9,4

Ienākumi kopā:  7 435 844 100 8 522 501 100 6 601 182 100

IZDEVUMI: Ls % Ls % Ls %

1. Vispārējie valdības dienesti  612 912 9 682 312 8,8 741 499 11,2

2. Sabiedriskā kārtība un 
drošība      

55 958 0,8 60 430 0,8 62 026 1

3. Ekonomiskā darbība 517 284 7,6 49 610 0,6 102 710 1,6

4. Vides aizsardzība 37 738 0,5 31 960 0,4 26 617 0,4

5. Pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniek

502 905 7,4 879 452 11,4 1 123 097 17

6. Veselības aizsardzība 787 378 11,5 653 869 8,5 685 110 10,4

7. Atpūta, kultūra un reliģija 988 174 14,5 1 578 641 20,5 909 396 13,8

8. Izglītība 2 431 755 35,7 2 469 962 32 2 072 196 31,4

9 Sociālā aizsardzība 805 414 11,8 573 111 7,4 608 201 9,2

Kopā: 6 739 518 98,8 6 979 347 90,4 6 330 852 96

10. Aizņēmumu atmaksa  79 431 1,2 736 988 9,6 265 000 4

 Izdevumi kopā: 6 818949 100 7 716 335 100 6 595 852 100

Līdzekļu atlikums gada beigās 616 893 9 452 166 5,9 5 330 0,1
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2012.gadā sadalījumā pa pašvaldības  iestādēm  vislielākie  izdevumi – 

Ls  3  520  533  ir  Dagdas  novada  pašvaldībai  (t.sk.11  pilsētas  iestādēm,  kas  ir 

reģistrētas kā  struktūrvienības). Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” 

izdevumi  2012.gadā  sastāda  Ls  597  558,  bet  Aleksandrovas  speciālās 

internātpamatskolas  izdevumi  –  Ls  580  019.  No  pagastu  pārvaldēm  vislielākie 

izdevumi 2012.gadā ir Asūnes pagasta pārvaldei, kas saistīts ar ūdenssaimniecības 

projekta realizāciju, Andrupenes pagasta pārvaldei – Ls 406 062, Ezernieku pagasta 

pārvaldei – Ls 395 206, bet vismazākie izdevumi Ķepovas pagasta pārvaldei – Ls 93 

081, Bērziņu pagasta pārvaldei – Ls 129 726 un Svariņu pagasta pārvaldei – Ls 136 

910.
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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.

Dagdas  novada  pašvaldības  kopējais  saistību  apjoms  veidojas  apvienojot 

novadu veidojošo pašvaldību saistības, jo no  11  novadu  veidojošām  pašvaldībām 

ilgtermiņa  saistību līdz Dagdas  novada izveidošanai nav tikai  Bērziņu  un  Asūnes 

pagastiem. Lai atvieglotu norēķinu kārtību, saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 

12.01.2010. lēmumu “Par Dagdas novada pagastu pārvalžu saistību pārņemšanu” 

(sēdes prot.Nr.1, 2.§),  pagastu pārvalžu aizņēmumi tika pārņemti Dagdas novada 

pašvaldības bilancē ar kopējo atlikušo summu Ls 319 546,- uz 01.01.2010. 

Uz 01.01.2012. Dagdas novada pašvaldībai ir  jāatmaksā aizņēmumi saskaņā 

ar  25  aizņēmumu līgumiem,  kuri  noslēgti  2003.–  2011.gadā.  2012.gadā  projektu 

realizācijas un finansēšanas nodrošināšanai noslēgti  5 ilgtermiņa aizņēmuma līgumi 

par kopējo summu Ls 968 000,- un īstermiņa aizņēmums Ls 300 000,- apmērā:

1. Tilta rekonstrukcija Daugavpils ielā pāri Narūtas upei – Ls 129 000,-;

2. Iekšējās  apkures  sistēmas  nomaiņa  Dagdas  Tautas  namā  un  siltumtrases 

rekonstrukcija – Ls 129 000,-;

3. Pamatkapitāla  palielināšana  SIA  “Dagdas  komunālā  saimniecība” 

(līdzfinansējums ūdenssaimniecības projekta realizācijai) – Ls 339 000,-;

4. Bērziņu pagasta Tautas nama rekonstrukcija – Ls 128 000,-;

5. Jauna saietu nama būvniecība Dagdas novada Ezerniekos –  Ls 243 000,-;

6. Budžeta un finanšu vadībai (īstermiņa) – Ls 300 000,-.

Aizņēmumu atlikums uz 01.01.2012. sastāda Ls 1 204 729, 2012.gada laikā 

aizņēmumi tika palielināti par Ls 1 433 829 un samazināti par Ls 736 988. Līdz ar to  

aizņēmumu atlikums 2012.gada beigās sastāda Ls 1 901 570.



3.2. Dagdas novada pašvaldības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu)
SARAKSTS

(uz 31.12.2012. hronoloģiskā secībā)

Nr.
Adm.

teritorija Aizņēmuma mērķis Aizdevējs
Līguma 

parakstīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Valūta Kopējā summa
(Ls)

Atlikums uz 
01.01.2012

Atmaksāts
2012.gadā

Atlikums uz 
31.12.2012.

1. Andrupenes 
pagasts

Andrupenes pamatskolas 
jumta, katlumājas remonts

Valsts 
Kase

01.07.2003. 20.06.2013. LVL 22 500 3300 3300 0

2. Andrupenes 
pagasts

Andrupenes ciemata 
dzeramā ūdens atdzelžošana

Valsts 
Kase

01.07.2003. 20.06.2013. LVL 10 500 1540 1540 0

3. Dagda Ekonomiski efektīva 
koksnes atkritumu 

izmantošana

Vides 
investīciju 

fonds
18.05.2004. 01.01.2020. LVL 164 000 91 720 11 120 80 600

4. Šķaunes
pagasts Katlu mājas rekonstrukcija

Vides 
investīciju 

fonds
18.05.2004. 14.04.2019. LVL 23 800 12 750 1 700 11 050

5. Ezernieku
pagasts

Skolas un PII 
jumta remonts

Valsts 
kase 29.06.2004. 20.06.2012. LVL 25 000 1 620 1 620 0

6. Šķaunes
pagasts

Atdzelžošanas iekārtu 
uzstādīšana

Vides 
investīciju 

fonds
 30.06.2005. 31.05.2020. LVL 23 800 14 604 1 672 12 932

7. Dagdas 
pagasts

Bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas

Valsts 
kase 17.11.2005. 20.11.2015. LVL 40 000 15 400 4 100 11 300

8. Ezernieku
pagasts

ERAF projekts 
ūdenssaimniecība

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

9. Andrupenes
pagasts

Ūdenssaimniecības attīstība 
Andrupenes pagastā

Valsts 
kase 31.07.2006. 20.07.2021. LVL 264 600 10 861 0 10861



Nr.
Adm.

teritorija Aizņēmuma mērķis Aizdevējs
Līguma 

parakstīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Valūta Kopējā summa
(Ls)

Atlikums uz 
01.01.2012

Atmaksāts
2012.gadā

Atlikums uz 
31.12.2012.

10. Svariņu
pagasts 

Svariņu ciemata 
ūdensapgādes iekārtu 

renovācija

Valsts 
kase 08.12.2006. 20.11.2012. LVL 8 469 1 429 1 429 0

11. Ezernieku
pagasts

Automašīnas Opel iegāde SEB 
Līzings

 29.01.2007. 25.01.2014. EUR 11 175 3 856 1 787 2 069

12. Konstan-
tinovas
pagasts

ERAF projekts 
Ūdenssaimniecības attīstībai

Vides 
investīciju 

fonds
31.05.2007. 01.04.2027. LVL 71 073 17 744 3 740 14 004

13. Andzeļu
pagasts

ERAF projekts 
ūdenssaimniecības attīstība

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

14. Dagda Finanšu  līzings 
automašīnas Chevrolet 

Captiva iegādei

Hipo-
līzings

04.06.2007. 25.06.2012. LVL 18 250 2 256 2 256 0

15. Dagda Dalītās atkritumu vākšanas 
punktu izveide Dagdā, 

Krāslavā, Līvānos.

Valsts 
kase 01.08.2007. 20.06.2012. LVL 26 000 3 050 3 050 0

16. Svariņu 
pagasts Autobusa iegāde

Valsts 
kase 20.09.2007. 20.07.2017. LVL 30 090 17 738 3 088 14 650

17. Ezernieku 
pagasts

Latvijas – Lietuvas 
sadarbības programma

Valsts 
kase 28.05.2009. 20.05.2014. LVL 35 000 19 440 7 780 11 660

18. Andrupenes
pagasts

Andrupenes 
kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana, atjaunošana

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



Nr.
Adm.

teritorija Aizņēmuma mērķis Aizdevējs
Līguma 

parakstīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Valūta Kopējā summa
(Ls)

Atlikums uz 
01.01.2012.
(+ saņemts 

2012.gadā)*

Atmaksāts
2012.gadā

Atlikums uz 
31.12.2012.

19. Dagda Pamatkapitāla palielināšana 
SIA “Dagdas komunālā 

saimniecība”

Valsts 
kase 15.09.2009. 20.08.2024 EUR 122 700 105 771 6 348 99 423

20. Dagda Brīvdabas ekstrādes 
rekonstrukcijas Dagdas 

parkā

Valsts 
kase

02.05.2011. 20.04.2016. LVL 83 000 83 000 14 649 68 351

21. Ezernieku 
pagasts

Izstāžu zāles izveidošana 
Jaundomes muižā un 

teritorijas labiekārtošana

Valsts 
kase

02.05.2011. 20.04.2016. LVL 166 000 24 800
(+141 200)*

29 295 136 705

22. Svariņu 
pagasts

Sporta zāles izveidošana 
Dagdas novada Svariņu 

ciemā

Valsts 
kase

02.05.2011. 20.04.2016. LVL 96 000 96 000 16 944 79 056

23. Ķepovas 
pagasts

Saietu nama un izstāžu 
zāles rekonstrukcija 

Ķepovas pagastā
Valsts 
kase

06.09.2011. 20.08.2021. LVL 211 000 91 752
(+119 248)*

11 406 199 594

24. Dagda Satiksmes drošības 
infrastruktūras uzlabojumi 

Daugavpils ielā, Dagdā
Valsts 
kase

06.09.2011. 20.08.2021. LVL 188 000 188 000 10 164 177 836

25. Dagda Budžeta un finanšu 
vadība*1

Valsts 
kase

24.11.2011. 30.12.2011. LVL 300 000 300 000 300 000 0

26. 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)* 0 339 000



Nr.
Adm.

teritorija Aizņēmuma mērķis Aizdevējs
Līguma 

parakstīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Valūta Kopējā summa
(Ls)

Atlikums uz 
01.01.2012.
/(saņemts 

2012.gadā)*

Atmaksāts
2012.gadā

Atlikums uz 
31.12.2012.

27. Dagda Budžeta un finanšu vadība Valsts 
kase

06.01.2012. 10.12.2012. LVL 300 000 (+300 000)* 300 000 0

28. Dagda Tilta rekonstrukcija 
Daugavpils ielā pāri Narūtas 

upei Dagdā
Valsts 
kase

25.04.2012. 20.04.2022 LVL 129 000 (+129 000)* 0 129 000

29. Dagda Iekšējās apkures sistēmas 
nomaiņa Dagdas Tautas 
namā  un siltumtrases 

rekonstrukcija

Valsts 
kase

25.04.2012. 20.04.2022. LVL 129 000 (+129 000)* 0 129 000

30. Bērziņi Bērziņu pagasta Tautas 
nama rekonstrukcija

Valsts 
kase 22.05.2012. 20.05.2022. LVL 128 000 (+128 000)* 0 128 000

31. Ezernieki Jauna saietu nama 
būvniecība Dagdas 
novada Ezerniekos

Valsts 
kase  06.08.2012. 20.05.2022. LVL 243 000 (+148 381)* 0 148 381

KOPĀ: 3 541 476 1 204 729
(+1433829)*2

736 988 1 901 570

*1 aizņēmums netika atgriezts 2011.gada beigās un aizņēmuma atmaksai 2012.gada janvārī  tika  noslēgts  jauns  aizņēmuma   līgums  par  summu  
Ls 300 000,-  pašvaldības budžeta un finansu vadības nodrošināšanai 2012.gadā.

(+ ...)*2  aizņēmumi, kas saņemti pēc 2012.gada 1.janvāra
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Vislielāko īpatsvaru - 54% sastāda aizņēmumi, kas izlietoti  Dagdas pilsētā. 

Lielākie projekti, kuru realizācijai tika ņemti aizņēmumi Valsts kasē ir pamatkapitāla 

palielināšana  SIA  “Dagdas  komunālā  saimniecība”  sakarā  ar  ūdenssaimniecības 

projekta realizāciju – Ls 339 000, kā arī Tilta rekonstrukcija Daugavpils ielā – 129 

000;  Satiksmes drošības uzlabojumi  Daugavpils  ielā,  Dagdā – 188 000;  iekšējās 

apkures sistēmas  nomaiņa Dagdas Tautas  namā un siltumtrases rekonstrukcija. 

Dagda 54%

Dagdas pagasts 1% Andrupenes pagasts 1%
Andzeļu pagasts 3%

Ezernieku pagasts 17%

Konstantinovas pagasts 1%

Svariņu pagasts 5%

Ķepovas pagasts 10%

Šķaunes pagasts 1%
Bērziņu pagasts 7%

3.3. Pašvaldības aizņēmumu atlikuma sadalījums pa teritoriālajām vienībām

(pēc aizņēmumu atlikuma uz 31.12.2012.)

Dagda

Dagdas pagasts

Andrupenes pagasts

Andzeļu pagasts

Ezernieku pagasts

Konstantinovas 
pagasts

Svariņu pagasts

Ķepovas pagasts

Šķaunes pagasts

Bērziņu pagasts
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Pagastu  kredīti  sastāda  46%  no  kopējām  novada  pašvaldības  saistībām.  Tās  ir 

saistības ko pagastu pašvaldības uzņēmušās līdz Dagdas novada izveidošanai un 

saistības,  kuras  novada  pašvaldība  uzņēmusies,  lai  realizētu  projektus  pagastu 

teritorijās: Saietu nama un izstāžu zāles rekonstrukcija Ķepovas pagastā – Ls 211 

000; Izstāžu zāles izveidošana Jaundomes muižā un teritorijas labiekārtošana – Ls 

166 000;  Sporta  zāles  izveidošana Dagdas novada Svariņu  ciemā –  Ls  96 000; 

Bērziņu tautas nama rekonstrukcija – Ls 128 000; Jauna saietu nama būvniecība 

Ezerniekos – Ls 243 000; 

Papildus  šiem aizņēmumiem 2011.gada  novembrī,  sakarā  ar  AS  “Latvijas 

Krājbanka” darbības apturēšanu, pašvaldība bija spiesta ņemt īstermiņa aizņēmumu 

Ls 300 000 pašvaldības budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai. Minētajā bankā 

pašvaldībai  tika  iesaldēti   Ls  576  965  un  kredīts  bija  steidzami  nepieciešams 

pašvaldības un tās iestāžu darbības nepārtrauktībai visā novadā. Minētais īstermiņa 

aizņēmums  saskaņā  ar  līguma  noteikumiem  bija  jāatgriež  līdz  2011.gada 

30.decembrim. Minētā aizņēmuma atgriešanai pašvaldība 2012.gada janvārī saņēma 

īstermiņa  aizdevumu  Ls  300  000  apmērā,  kas  saskaņā  ar  līguma  noteikumiem 

jāatgriež līdz 2012.gada decembrim.

Uz 01.01.2010. Uz 01.01.2011. Uz 01.01.2012. Uz 01.01.2013.
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3.1. Dagdas novada pašvaldības aizņēmumi 2010.-2012.gadā



Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2012.gadu   
34

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 2012.gada 1.janvāri  Dagdas novada pašvaldības sniegto galvojumu 

līgumu kopējā summa sastāda Ls 172 488,-. Noslēgti 16 galvojuma līgumi, no kuriem 

13  līgumi noslēgti par aizņēmumiem fiziskām personām studiju aizdevumiem un 3 

līgumi pašvaldības kapitālsabiedrību projektu realizācijai  ņemtajiem aizņēmumiem. 

Pašvaldības  galvojumi  studiju  aizņēmumiem  sastāda  11,4%  no  kopējā  sniegto 

galvojumu  apmēra,  bet  galvojumi  pašvaldības  kapitālsabiedrību   aizņēmumiem  - 

88,6  %.   Uz  2012.gada  1.janvāri  saskaņā  ar  sniegtajiem  galvojuma  līgumiem 

neatmaksātā aizņēmumu summa sastāda Ls 140 273, bet uz 31.12.2012. - Ls 121 

078, kas ir  par Ls 19 195,-  mazāk nekā uz 2012.gada sākumu. Jauni  galvojuma 

līgumi 2012.gadā netika slēgti. 

3.2.1. Pārskats par pašvaldības galvojumiem
Nr. Aizņēmuma mērķis, 

aizdevējs Aizņēmējs
Līguma 
datums

Atmaksas 
termiņš

Kopējā 
summa 

(Ls )

Atlikums 
uz 

01.01.2012.

Atlikums uz
31.12.2012.

1. Studiju aizdevums, 
Swedbanka

Fiz.pers.
(6 līgumi)

01.10.
2004.

15.07.
2024.

6 600 3 629 2 969

2. Studiju aizdevums, 
Swedbanka

Fiz.pers. 22.11.
2005.

20.11.
2015

1 158 1 158 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., VIF

SIA 
“AADSO”

13.12.
2006.

13.12.
2025. 75 358 62 060 54 345

5. Studiju aizdevums, 
Swedbanka

Fiz.pers. 24.04.
2007.

30.12.
2019

1 240 934 934

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 61 760 51 060

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: 172 488 140 273 121 078
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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 2011.- 2012.gadā: 

Nr. AKTĪVS
Uz 

01.01.
2011.

Uz 
01.01.
2012.

Uz 
31.12.
2012.

Izmaiņas 
2012.g.
("+", "-")

1.

Līdzdalība radniecīgo  

kapitālsabiedrību kapitālā: 

SIA  “Dagdas   komunālā 

saimniecība”

203 255 219 986 551 929 + 331 943

2. Pārējie ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi:  SIA "AADSO"
16 335 16 335 16 335 0

Ilgtermiņa  finanšu ieguldījumi kopā 219 590 236 321 568 264 + 331 943
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Dagdas novada pašvaldības  ilgtermiņa  finanšu  ieguldījumi  2012.gadā  ir 

palielinājušies   par  Ls 331 943,-  un uz 31.12.2012.  sastāda Ls 568 264,-  t.sk. 

līdzdalība SIA “Dagdas komunālā saimniecība” kapitālā –  Ls 551 929, līdzdalība 

SIA “AADSO” - Ls 16 335. 

2012.gadā  līdzdalība  SIA  “Dagdas  komunālā  saimniecība”  kapitālā 

palielinājusies  par  Ls  331 943,   kas   saistīts   ar  sabiedrības  pamatkapitāla 

palielināšanu  par  Ls  354 000  (t.sk.  Ls  339 000  pašvaldības  līdzfinansējums 

ūdenssaimniecības  projekta  2.kārtas  realizācijai  un  Ls  15  000  pašvaldības 

līdzfinansējums traktortehnikas iegādei)  un  ieguldījumu pārvērtēšanu sabiedrības 

2012.gada zaudējumu jeb Ls 22 057 apmērā. 
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             5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

Pašvaldības ekonomisko pamatu veido īpašums un manta, kas atrodas 

pašvaldības  īpašumā  vai  lietošanā.  Pašvaldības  īpašums  ir  nodalīts  no  valsts 

īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu 

un  rīkojas  ar  to  likumā  noteiktajā  kārtībā.  Pašvaldības  īpašums  izmantojams 

attiecīgās  administratīvās  teritorijas  iedzīvotāju  vajadzību  apmierināšanai,  gan 

nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un 

uzņēmumus,  kas  nodrošina  iedzīvotāju  tiesības  un  sniedz  tiem  nepieciešamos 

pakalpojumus  (pārvaldes  iestādes,  sociālās  un  veselības  aprūpes  iestādes, 

izglītības, kultūras un citas iestādes).

To  īpašuma  daļu,  kas  nav  nepieciešama  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  nekustāmais īpašums un tas nepieciešams, lai  pildītu  likumā noteiktās 

pašvaldību funkcijas. 

2012.  gadā,  salīdzinot  ar  iepriekšējo periodu,  pamatlīdzekļu kopsumma 

palielinājusies  par Ls 3 012 046 (2011.gadā – par Ls 706 646 ) un uz 31.12.2012. 

sastāda Ls 11 932 999.

5.1. Pamatlīdzekļu vērtību izmaiņas 2011.- 2012.gadā

Pamatlīdzekļi Uz 
01.01.2011.

Uz 
01.01.2012.

Uz 
31.12.2012.

Izmaiņas 
2012.gadā

( +, - )
1 2 3 4 5

2. Pamatlīdzekļi kopā: 8 214 307 8 920 953 11 932 999 3 012 046
1. Zeme, ēkas, būves 9 782 770 10 005 706 13 541 761 3 536 055
2. Tehnoloģiskās iekārtas un 
mašīnas

103 352 99 294 96 800 -2 494

3. Pārējie pamatlīdzekļi 1 449 752 1 635 861 1 771 042 135 181
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā celtniecība

1 564 582 522 322 467 -260 055

5. Turējumā nodotie valsts un 
pašvaldības nekustamie īpašumi

397 177 397 177 418 649 21 472

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 48 202 48 321 51 378 3 057
7. Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem

4 704 21363 88 412 67 049

8. Pamatlīdzekļu uzkrātais 
nolietojums (-)

(3 573 214) (3 869 291) (4 357 091) (487 800)

9. Uzkrājumi nedrošiem 
avansiem par pamatlīdzekļiem (-) 0 0 (419) (419)
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2012. gadā tika pabeigta vairāku projektu realizācija, kuru ietvaros, tika 

veikta ēku rekonstrukcija, kapitālais remonts, līdz ar to būtiski tika palielināta šo ēku 

bilances vērtība. 

Saskaņā  ar  likumu   bijušajiem  zemes  lietotājiem,  kuri  zemi  norādītajā 

termiņā  nav izpirkuši,  ir izbeigtas lietošanas tiesības un šī zeme ņemta  pašvaldības 

uzskaitē (bilancē).  

Bilancē ir uzskaitīta pašvaldības īpašumā, jaukta statusa kopīpašumā un 

pašvaldībai piekritīgā zeme.  Uz 31.12.2012. pēc VZD sniegtās informācijas zemes 

bilances  tabulās   pašvaldības   īpašumā  un  valdījumā  esošās  zemes  kopplatība 

sastāda 7 938,5 ha (uz 31.12.2011. – 7 360.2 ha),  bet pēc grāmatvedības uzskaites 

datiem – 7 876,52 ha, kas veido starpību  61,98 ha.

 5.2.  Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām

Nr.
Teritoriālā 

vienība

P/v 
īpašumā

(ha)

Jaukta 
statusa 
kopīpa-

šumā (ha)

P/v
piekritīgā 

zeme 
(ha)

Kopā 
pēc 
VZD 

datiem

Pēc 
grāmat-
vedības 
datiem

Starpība 
(ha)

1.
Dagda, 
Dagdas pagasts 54,9 9,0 503,3 567,2 561,50 5,7

2.
Andrupenes 
pagasts 254,0 5,9 1 097,0 1 356,9 1339,00 17,9

3.
Andzeļu pagasts

3,4 17,6 1 050,4 1 071,4 1 054,61 16,79

4. Asūnes pagasts 38,0 1,3 529,6 568,9 568,63 0,27

5. Bērziņu pagasts 3,4 2,5 533,2 539,1 539,10 0

6. Ezernieku pagasts 39,5 0,2 1 079,4 1 119,1 1 118,52 0,58

7.
Konstantinovas 
pagasts 2,2 0,5 672,1 674,8 675,03 0,23

8. Ķepovas pagasts 4,2 0 516,4 520,6 520,60 0

9. Svarinu pagasts 7,8 0 722,2 730,0 730,24 -0,24

10. Šķaunes pagasts 71,7 1,5 717,3 790,5 769,29 21,21

 Pavisam kopā: 479,10 38,5 7 420,9 7 938,5 7 876,52 61,98

Pašvaldības bilancē uz 31.12.2012. ir iegrāmatotas mežaudzes 735,14 ha 

platībā, salīdzināšanai 2011.gadā -  539 ha platībā, karjeri  – 7,10 ha un zeme – 

7134,8 ha platībā.
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Saskaņā  ar  ceļu  reģistra  datiem  uz  01.01.2012.  Dagdas  novada 

pašvaldībā  ir  471,61  km  autoceļu  un  32,824  km  ielu,  kopā  504,434  km.  Ceļu 

inventarizācija ir veikta uz 31.12.2012.  

5.3. Pašvaldības ielu un autoceļu sadalījums pa teritoriālajām vienībām

(aktualizēts 2012.gadā uz 01.01.2013.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analizējot pašvaldības ceļu sadalījumu pa grupām var secināt, kā ielas 

sastāda tikai  6,6 % no kopējā ceļu garuma, savukārt,  A gupas ceļi  – 60,6 %, B 

grupas – 14,5 %, bet C grupas ceļi  – 18,3 % no kopējā ceļu garuma. 

Nekustāmo īpašumu pašvaldības bilancē atspoguļo atlikušajā vērtībā, t.i. 

katra gada beigās nekustāmajam īpašumam tiek aprēķināts nolietojums pēc lineārās 

metodes,  pielietojot  domes  apstiprinātās  normas.  Zemes  gabaliem  nolietojums 

netiek aprēķināts.  Pašvaldības īpašumā un lietojumā esošo zemi  uzskaita pēc to 

kadastrālās  vērtības. Pašvaldības  bilancē  atrodas  arī  dzīvojamais  fonds  – 

neprivatizētie dzīvokļi, kuri tiek izīrēti likumā noteiktajā kārtībā.  
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Uz 31.12.2012. 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 fukciju realizēšanai.

                                                            5.3.  Ēku skaits pašvaldības bilancē

Nr. Ēkas veids
 

Iekļauts bilancē
 (skaits)

Reģistrēts 
Zemesgrāmatā 

(skaits)

1. Dzīvoklis 35 16

2. Dzīvojamā ēka 26 20

3. Nedzīvojamā ēka 123 91

                                    Kopā: 184 127
 

5.4. informācija par Nekustamo īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā

Nekustamā īpašuma 
veids

Bilances vērtība uz 
31.12.2012.

 
t.sk. Reģistrēti 
Zemesgrāmatā

(Ls)

t.sk. Nav reģistrēti 
Zemesgrāmatā

(Ls)

1. Zeme 1 776 199 157 375 1 618 824

2. Ēkas 3 680 165 3 352 016 328 149

3. Būves 52 110 0 52 110

4. Dzīvokļi     98 395 60 693 37 702

Kopā: 5 606 869 3 570 084 2 036 785

Dagdas  novada  pašvaldības  bilancē  ir  iekļauti  īpašumi  Ls  5  606  869 

apmērā, no kuriem 3 570 084 jeb ~ 64 % īpašumu to vērtības izteiksmē ir registrēti  

zemesgrāmatā  un  ~  36%  īpašumu,  galvenokārt,  zeme  nav  reģistrēta 

zemesgrāmatā.Reģistrēto īpašumu īpatsvars pašvaldības bilancē ik gadu palielinās.



Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2012.gadu   
41

6. VEIKTIE PASĀKUMI

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ

   Teritorijas  plānojums  un detalplānojums  ir dokumenti, kuros  tiek noteikti 

nekustāmo  īpašumu  izmantošanas nosacījumi  un ierobežojumi. Tādēļ teritorijas 

plānojumā precīzi  nosaka  drošības aizsargjoslas  un  ekspluatācijas aizsargjoslas, 

ielu   un   ceļu   sarkanās  līnijas,  būvlaidi,  pieļaujamo apbūves  blīvumu  un  citus 

nosacījumus, lai  kāds privātīpašuma uz zemi lietojums  vai  apbūve nepārvērstos 

par   apgrūtinājumu  citiem  teritorijas   iedzīvotājiem.  Noteikumi  nosaka,  ka  visām 

fiziskām  un  juridiskām  personām,  kuru  īpašumā,  lietošanā,  valdījumā  vai 

apsaimniekošanā attiecīgajā administratīvaja teritorijā ir  nekustamais īpašums, tas 

izmantojams tikai  saskaņā  ar  apstiprinātajiem apbūves  noteikumiem un teritorijas 

plānojumā noteiktajai atļautajai teritorijas izmantošanai.  

  Teritorijas  plānošanas likuma Pārejas  noteikumu 13.punkts  nosaka,  ka  triju 

mēnešu  laikā  pēc  jaunizveidotās  novada  domes  pirmās  sēdes,  novada  dome 

apstiprina novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo bijušo vietējo pašvaldību (novada 

teritoriālo vienību) teritorijas plānojumus izdodot jaunus saistošos noteikumus. 

         Līdz ar to 2009.gada 23.septembrī tika izdoti pašvaldības saistošie noteikumi 

Nr.4  "Par  Dagdas novada teritorijas  plānojumu"  (prot.  Nr.10,  1.§),  ar  kuriem tika 

apstiprināti  Dagdas  pilsētas  un  Andrupenes,  Andzeļu,  Asūnes,  Bērziņu,  Dagdas, 

Ezernieku,  Konstantinovas,   Svariņu,  Šķaunes  pagastu  teritorijas  plānojumi. 

Savukārt, Ķepovas pagasta teritorijas plānojums tika pievienots attīstības plānošanas 

dokumentiem un apstiprināts  2009.gada 25.novembrī  ar  pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 "Grozījumi Dagdas novada pašvaldības  23.09.2009. Saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par Dagdas novada teritorijas plānojumu” (prot. Nr.12, 4.§).

Dagdas  novada  pašvaldības  2012.gadā  spēkā  esošais  teritorijas  plānojums 

sastāv no Dagdas pilsētas un 11 pagastu apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem:

1.1. Dagdas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Dagdas pilsētas domes 

2004.gada  27.februāra  saistošajiem noteikumiem Nr.1  ”Par  Dagdas  pilsētas 

teritorijas plānojumu”;

1.2. Andrupenes  pagasta  teritorijas  plānojuma,  kas  apstiprināts  ar  Andrupenes 

pagasta  padomes  2008.gada  12.novembra  saistošajiem  noteikumiem  Nr.8 

“Andrupenes  pagasta  teritorijas  plānojuma  grafiskā  daļa  un  teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 2008.-2020.gadam”;
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1.3. Andzeļu  pagasta  teritorijas  plānojuma,  kas  apstiprināts  ar  Andzeļu  pagasta 

padomes  2009.gada  29.jūnija  saistošajiem  noteikumiem  Nr.15  ”Andzeļu 

pagasta  teritorijas  plānojuma  grafiskā  daļa  un  teritorijas  izmantošanas  un 

apbūves noteikumi 2009.-2021.gadam”;

1.4. Asūnes  pagasta  teritorijas  plānojuma,  kas  apstiprināts  ar  Asūnes  pagasta 

padomes  2008.gada  5.septembra  saistošajiem  noteikumiem  Nr.2  ”Asūnes 

pagasta  teritorijas  plānojuma  2008.-2020.gadam  grafiskā  daļa  un  teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”;

1.5. Dagdas  pagasta  teritorijas  plānojuma,  kas  apstiprināts  ar  Dagdas  pagasta 

padomes  2008.gada  18.septembra  saistošajiem  noteikumiem  Nr.7  ”Dagdas 

pagasta  teritorijas  plānojuma  grafiskā  daļa  un  teritorijas  izmantošanas  un 

apbūves noteikumi 2008.-2020.gadam”;

1.6.  Bērziņu  pagasta  teritorijas  plānojuma,  kas  apstiprināts  ar  Bērziņu  pagasta 

padomes 2008.gada 18.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.3 ”Bērziņu pagasta 

teritorijas  plānojuma  grafiskā  daļa  un  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves 

noteikumi”;

1.7.  Ezernieku pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Ezernieku pagasta 

padomes  2007.gada  9.marta  saistošajiem  noteikumiem  Nr.3  ”Ezernieku 

pagasta  teritorijas  plānojuma  (2007.-2019.)  grafiskā  daļa  un  teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”;

1.8. Konstantinovas  pagasta  teritorijas  plānojuma,  kas  apstiprināts  ar 

Konstantinovas  pagasta  padomes  2008.gada  30.jūlija  saistošajiem 

noteikumiem  Nr.01  ”Konstantinovas  pagasta  teritorijas  izmantošanas  un 

apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”;

1.9. Svariņu  pagasta  teritorijas  plānojuma,  kas  apstiprināts  ar  Svariņu  pagasta 

padomes  2008.gada  6.maija  saistošajiem  noteikumiem  Nr.2008/06  ”Svariņu 

pagasta  teritorijas  plānojuma  2008-2020.g.  grafiskā  daļa  un  teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”;

1.10.Šķaunes pagasta  teritorijas  plānojuma, kas  apstiprināts  ar  Šķaunes pagasta 

padomes  2008.gada  15.decembra  saistošajiem  noteikumiem  Nr.9  ”Šķaunes 

pagasta  teritorijas  plānojuma  grafiskā  daļa  un  teritorijas  izmantošanas  un 

apbūves noteikumi 2008.-2020.gadam”; 

1.11.Ķepovas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi 2009.- 2021.gadam.”



Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2012.gadu   
43

 Tā  kā  Dagdas  pilsētas  plānojuma  termiņš  beidzas  2014.gadā un  grafiskie 

materiāli  katrai  pagasta  teritoriālajai  vienībai  ir  ar  dažādiem apzīmējumiem, krāsu 

toņiem, atļautajām izmantošanām, kas būtiski apgrūtina būvvaldes darbu pašvaldībā, 

kā arī apgrūtina dokumentu salasāmību tās lietotājiem – iedzīvotājiem.

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. 

Projektā ir paredzētas sekojošas aktivitātes:

1. Dagdas novada attīstības programmas izstrāde, pērkot  ekspertu pakalpoju-

mus saskaņā ar iepirkuma procedūru un noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī 

veicot dokumenta sabiedrisko apspriešanu. 

2. Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrāde, pērkot ekspertu pakalpojumus 

saskaņā ar iepirkuma procedūru un noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī vei-

cot dokumenta sabiedrisko apspriešanu. 

3. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) veikšana attīstības program-

mai un teritorijas plānojumam – abiem plānošanas dokumentiem tiks veikts 

SIVN, pērkot ekspertu pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma procedūru un no-

slēgto pakalpojumu līgumu, kā arī veicot dokumenta sabiedrisko apspriešanu. 
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4. Publicitātes pasākumi, kuru ietvaros novada pašvaldības pārvaldēs un novada 

domē  tiks  izvietoti  VRAA plakāti,  Dagdas  novada  pašvaldības  mājas  lapā 

www.dagda.lv un vietējā laikrakstā regulāri ievietota informācija par projekta 

gaitu.

5. Projekta vadība, kas ietver visu projekta administratīvo pasākumu veikšanu, 

t.sk. tiks noslēgti 2 uzņēmuma līgumi - ar projekta vadītāju un projekta grāmat-

vedi.

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.

Saskaņā  ar  šo  vienošanos  projekts  tiks  īstenots  laika  posmā  no  2010.gada 

27.decembra  līdz  2012.gada  31.decembrim.  Projekta  attiecināmās  izmaksas  ir 

46 910  LVL.  Eiropas  Sociālā  fonda  finansējums  sastāda  100%  no  kopējām 

attiecināmajām izmaksām.

  2011.gada  1.februārī  tika  izsludināts  atklāts  konkurss  “Dagdas  novada 

teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde”, kurā tika saņemti 

3 piedāvājumi. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 2011.gada 29.martā tika noslēgts 

līgums  ar  SIA  “Reģionālie  projekti”  par  Dagdas  novada  pašvaldības  attīstības 

programmas  2010.-2019.gadam  izstrādi  par  Ls  9  638,-  un  teritorijas  plānojuma 

2013.-2024.gadam izstrādi par Ls 13 908, kas kopā sastāds Ls 23 546 t.sk. PVN 

(22%).  Saskaņā  ar  līguma  2.2.  punktu  līguma  izpildes  termiņš  ir  2012.gada 

28.decembris. 

     Projekta  īstenošanas  rezultātā  ir  tapuši  trīs  dokumenti  -  Ilgtspējīgas 

attīstības  stratēģija,  Attīstības  programma  2013.  -  2019.gadam,  Teritorijas 

plānojums 2013.-2024.gadam:

• Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir novada ilgtermiņa (laika 

periodam līdz 2030.gdam) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā 

noteikts  pašvaldības  ilgtermiņa  attīstības  redzējums:  mērķi,  prioritātes  un 

telpiskās attīstības perspektīva.  Dokuments ietver īsu pašreizējās situācijas 

raksturojumu jeb vizītkarti un stratēģisko daļu, kurā noteikts novada ilgtermiņa 

attīstības  redzējums,  telpiskās  attīstības  perspektīva  un  ilgtermiņā 

sasniedzamie rezultāti;

http://www.dagda.lv/
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• Dagdas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam ir vidēja termiņa 

politisks  dokuments,  kurā  noteikts  pasākumu  kopums  ilgtermiņa  rezultātu 

sasniegšanai. Attīstības programma sastāv no 3 daļām - novada pašreizējās 

situācijas raksturojuma, stratēģiskās daļas,  rīcības plāna un tā īstenošanas 

uzraudzības kārtības laika posmā no 2013. līdz 2019.gadam. Dokumentā   ir 

atspoguļoti visi plānotie pašvaldības attīstības projekti vai projektu idejas, kas 

realizējamas,  lai  sasniegtu  stratēģiskajā  daļā  izvirzītās  vidēja  termiņa 

prioritātes;

• Dagdas novada Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam ir Dagdas novada 

administratīvās  teritorijas  attīstības  plānošanas  dokuments,  kurā  noteiktas 

prasības  teritorijas  izmantošanai  un  apbūvei,  tajā  skaitā  funkcionālais 

zonējums,  publiskā  infrastruktūra,  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves 

noteikumi,  kā  arī  citi  teritorijas  izmantošanas  nosacījumi  ar  ilgtermiņa 

perspektīvu uz 12 gadiem.

Pašvaldībai,  pieņemot  turpmākos  lēmumus  novada  teritorijas  attīstībā, 

obligāti  būs jāievēro teritorijas plānojuma prasības,  kā arī  būs jāpārbauda zemes 

īpašnieku iecerētās idejas atbilstība apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Jaunie  plānošanas  dokumenti  pieejami  pašvaldības  mājas  lapā 

www.dagda.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

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

IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS

7.1. Projekti, kuru realizācija pabeigta 2012.gadā:

Nr. Fonda nosaukums, 
atbalsta institūcija

Projekta 
nosaukums

Projekta 
īstenošanas 

Projekta izmaksas
Kopējās 

izmaksas 
(ar PVN), 

LVL

t.sk. Publiskais 
finansējums, 

LVL

1.

ELFLA

,
LAD

„Izstāžu zāles 
izveidošana 

Jaundomes muižā 
un teritorijas 

labiekārtošana”

11/2010-
08/2012 201 260.65 166 958.51

2.

Latvijas – Šveices 
sadarbības 
programma

Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 

aģentūra

„Dagdas novada 
jaunatnes 

iniciatīvu centra 
izveide”

06/2011-
10/2012 112 410.72 72 157.00

3.

LEADER

,
LAD

„Meža 
ekspozīcijas 

izveide Ķepovas 
pagastā”

01/2011-
12/2012

8 879.20 6 072.00

4.

ELFLA

LAD

„Satiksmes 
drošības 

infrastruktūras 
uzlabojumi 

Daugavpils ielā 
Dagdā”

02/2011-
12/2012

226 637.29 166 380.50

5.

ELFLA

LAD

„Sporta zāles 
izveidošana 

Dagdas novada 
Svariņu ciemā”

06/2010-
05/2012

133 098.46 84 268.26

6.

ELFLA

,
LAD

„Saietu nama un 
izstāžu zāles 

rekonstrukcija 
Dagdas novada 

Ķepovas pagastā”

02/2011-
12/2012 250 438.79 185 256.58
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7.

ELFLA

,
LAD

„Tilta 
rekonstrukcija 

Daugavpils ielā 
pāri Narūtas upei 
Dagdas pilsētā”

03/2011-
11/2012

155 857.04 115 007.12

8.

ERAF

,
Valsts Izglītības 

attīstības aģentūra

„Dagdas novada 
izglītības iestāžu 
informatizācija”

01/2010-
12/2012 33 755.49 32 992.71

KOPĀ: 1 122 337,64 829 092,68

2012.gadā Dagdas novada pašvaldība pabeidza 8 projektu realizāciju  par 

kopējo summu 1 122 337,64 saņemot Publisko finansējumu 829 092,68 apmērā jeb 

vidēji  74  %  no  kopējām  projektu  izmaksām.  Pašvaldības  līdzfinansējums  (t.sk. 

projektos  neattiecināmo  izmaksu  segšana)  šo  projektu  realizācijai  sastādīja  293 

244,96 jeb vidēji 26 % no kopējām projektu izmaksām.

7.2. Projekti, kuru realizācija uzsākta vai turpināta 2012.gadā:
 

Nr. Fonda nosaukums, 
atbalsta institūcija

Projekta 
nosaukums

Projekta 
īstenošanas 

laiks

Projekta izmaksas

Kopējās 
izmaksas (ar 
PVN), LVL

t.sk. Publiskais 
finansējums, 

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
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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

9.

LEADER

,
LAD

„Latviešu tautas 
tērpu iegāde 

kultūras 
mantojuma 

saglabāšanai 
Dagdas novadā”

07/2012-
01/2014

9 119.94 6 783.43

10.

ELFLA

,
LAD

„Daudzfunkcionā
lā 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
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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.

Igaunijas, 
Latvijas un 

Krievijas pārrob. 
sad. programma,

VARAM

„Dabas izglītības 
sekmēšana – 

efektīvs līdzeklis 
sabiedrības dabas 

apziņas 
veidošanai” 
(People with 

nature)

04/2012-
09/2014

54 106.78 51 401.44

16.

ERAF

,
CFLA

„Ūdens-
saimniecības 

infrastruktūras 
attīstība Dagdas 
novada Asūnes 

ciemā”

06/2011-
06/2013 428 516,46 298 556,55

17.

Sorosa fonds 
„Jaunas iespējas 

brīvā laika 
pavadīšanas 

centram 
„Upmala””

12/2012-
11/2013

15 000.00 
EUR

15 000.00 
EUR 

KOPĀ: 1 268 827,01 923 352,81

2012.gadā  Dagdas  novada  pašvaldība  ir  uzsākusi  un  turpinājusi  17 

projektu (kas netika pabeigti 2012.gadā) realizāciju par kopējo summu 1 268 827,01, 

kuru ietvaros paredzēts saņemt Publisko finansējumu 923 352,81 apmērā jeb vidēji  

72,8 % no kopējām projektu izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums (t.sk. projektos 

neattiecināmo  izmaksu  segšana)  šo  projektu  realizācijai  sastāda  345  474,20  jeb 

vidēji 27,2 % no kopējām projektu izmaksām.
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7.3. Projekti, kuru realizācija uzsākta 2013.gadā:

1. Latvijas,  Lietuvas  un  Baltkrievijas  pārrobežu  sadarbības  programmas  projekts 
„Kulināro  pakalpojumu  uzlabošana  Latgales  un  Vitebskas  reģionos, 
pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” 

Dagdas  novada  pašvaldības  kā  projekta  partnera  finansējums 
projektā: 21 460.50 
EUR, 
t.sk. EKPI finansējums 19 314.45 EUR
t.sk. valsts budžeta finansējums   1 073.03 EUR

2. Igaunijas,  Latvijas  un Krievijas pārrobežu sadarbības  programmas projekts "Dabas 
terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas 
reģionos"

Dagdas  novada  pašvaldības  kā  projekta  partnera  finansējums 
projektā: 22 029.00 
EUR, 
t.sk. EKPI finansējums 19 826.10 EUR
t.sk. valsts budžeta finansējums    1 101.45EUR

3. Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts  „Ūdens 
vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas 
pierobežas reģionos”

Dagdas  novada  pašvaldības  kā  projekta  partnera  finansējums 
projektā: 43 658,16 
EUR, 
t.sk. EKPI finansējums 39 292,34 EUR,
t.sk. valsts budžeta finansējums    2 182,91EUR.

4.  Jaunatnes politikas valsts programmas projekts „Veselīga un lietderīga brīvā laika 
izmantošanas iespēju dažādošana Dagdas novada jauniešiem”

Valsts budžeta finansējums (100%): 4 200.00 Ls
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8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU 

DARBĪBAS PILNVEIDOŠANĀ

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. 

 Lai   nodrošinātu   likumā  noteikto  funkciju  izpildi  un  pakalpojumu 

pieejamību iedzīvotājiem Dagdas novada pagastos (teritoriālajās vienībās), uz bijušo 

pagastu pašvaldību bāzes tika izveidotas un darbojas 9  Dagdas novada pašvaldības 

pagasta pārvaldes: 

1. Andrupenes pagasta pārvalde;

2.  Andzeļu pagasta pārvalde; 

3. Asūnespagasta pārvalde;

4.  Bērziņu pagasta pārvalde;

5.  Ezernieku pagasta pārvalde;

6. Konstantinovas pagasta pārvalde;,

7. Ķepovas pagasta pārvalde;

8. Svariņu pagasta pārvalde;

9. Šķaunes  pagasta pārvalde.

      Atsevišķas  teritoriālās  pārvaldes  nav  izveidotas  vienīgi  Dagdas  pilsētā  un 

Dagdas pagastā, jo Dagdas  pilsētas un Dagdas pagasta iedzīvotājiem pēc novada 

izveidošanas pašvaldības  pakalpojumi  tiek  nodrošināti Dagdas pilsētā – Dagdas 

novada pašvaldībā. 

     Katras atsevišķas Dagdas novada pagasta pārvaldes darbu organizē domes 

iecelts pārvaldes vadītājs, kas ir atbildīgs par pašvaldības funkciju izpildi pārvaldes 

teritorijā un piešķirto budžeta līdzekļu lietderīgu izmantošanu. 

       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 
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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.

8.1. Veiktie pasākumi Dagdas novada pašvaldības teritoriālajās vienībās:

Nr. Teritoriālā vienība Svarīgākie 2012.gadā veiktie pasākumi 
un to rezultāti

1. Dagdas pilsēta un 

Dagdas pagasts

1. Projekta  „Dagdas  novada  jauniešu iniciatīvu 
centra  izveide”   rezultātā  tika  sakārtota 
(rekonstruēta)  pašvaldības  īpašumā esoša ēka un 
izveidota  jauna  pašvaldības  iestāde  „Dagdas 
novada Jauniešu iniciatīvu centrs ”;

2. Projekta  ietvaros  veikta  tilta  rekonstrukcija  pāri 
Narūtas upei, Daugavpils ielā, Dagdā, pašvaldības 
infrastruktūras sakārtošanai;

3. Projekta  “Iekšējās  apkures  sistēmas  nomaiņa 
Dagdas  Tautas  namā   un  siltumtrases 
rekonstrukcija”  rezultātā  tika  nomainīta  iekšējā 
apkures  sistēma  un  rekonstruēta  siltumtrase  no 
katlumājas Mičurina ielā 12A līdz Dagdas Tautas 
namam;

4. Ar  valsts  budžeta  grozījumos  papildus 
piešķirtajiem  līdzekļiem,  tika  veikta  siltumtrases 
izbūve no PII  „Saulīte”  līdz  dzīvojamām mājām 
Alejas  ielā  5  un  Brīvības  ielā  5,  likvidējot 
daudzdzīvokļu  dzīvojamās  mājas  pagrabā  esošu 
katlumāju un pievienojot tās patērētājus katlumājai 
Mičurina ielā 12A, Dagdā;

5. Telpu remonts Dagdas novada Sociālā dienesta un 
Tūrisma  informācijas  centra  darbinieku  darba 
apstākļu uzlabošanai  un apmeklētāju ērtībām.
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2. Andrupenes 

pagasts
1. Projekta  ietvaros  tika  veikta  Kapličas  izbūve 

Andrupenes  kapos, nodrošinot ērtāku  atvadīšanās 
ceremoniju novadīšana visu konfesiju pārstāvjiem 
dzīvojošiem Andrupenes  pagastā;

2. Uzcelts  šķūnis   malkas   glabāšanai   pie 
Andrupenes  Tautas   nama,  līdz  ar  to  kurinātava 
tiek  nodrošināta   ar  sausu  malku  un  patērētās 
malkas daudzums samazinājās  vismaz par 20%; 
2012.gadā  pagasta  struktūrvienību  apkurei 
sagatavoti ~ 500 m3 malkas;

3. Ciemata  apzaļumošanai  un  labiekārtošanai 
iegādāti   dekoratīvie  koki,  kas  iestādīti  Brāļu 
kapos  un  pie  ūdenstilpnēm Andrupenes  ciematā;

4. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem tika veikta 
dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu  uzstādīšana 
Kazimirovas  ciemā, nodrošinot kvalitatīvu  
komunālo  pakalpojumu  sniegšanu  iedzīvotājiem.

3. Andzeļu pagasts 1. Andzeļu  ciemata teritorijas  labiekārtošana,  ielu 
apgaismojuma atjaunošana un sakārtošana;

2. Pašdarbības  kolektīvu  aktivitātes:  Deju  kopa 
„Eži”  piedalījās  festivāla  „Dvina,  Dvina, 
Daugava”  Baltkrievijā,   Latgales  novada  deju 
kolektīvu  pasakumā  „Sadancis”  u.c.  Vokālais 
ansamblis „Priekam”piedalījās novada pasākumos 
„Latgales vainags” Indrā, Svariņos „Zavaļinka”.

4. Asūnes pagasts 1. Turpinājās  projekta  “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras  attīstība  Dagdas  novada  Asūnes 
ciemā” īstenošana -  veikta tehniskā projekta izstrāde, 
2012.gada  16.novembrī  parakstīts  līgums  starp 
Asūnes pagasta pārvaldi un SIA “Kurzemes krāsas” 
par  būvdarbu  veikšanu  ūdenssaimniecības 
infrastruktūras  sakārtošanai  Asūnes  ciemā,  kas  tika 
pabeigti 2013.gada jūnijā;
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2. Veikta  Asūnes  pamatskolas  1.stāva  sanitārtehnisko 
mezglu  renovācija,  2013.gadā  nepieciešams  darbus 
turpināt,  veicot  arī  skolas  2.stāva  sanitārtehnisko 
mezglu renovāciju; uzlabota skolas materiāli tehniskā 
bāze -  skolas virtuvei iegādāta jauna cepeškrāsns, kā 
arī  mācību  procesa  kvalitātes  uzlabošanai  iegādāts 
video projektors;

3. Pasākuma  “Siltumapgādes  sistēmas  ārkārtas 
(avārijas) situācijas novēršana un siltumtrases izbūve” 
ietvaros tika veikta apkures katla nomaiņa,  iegādāts 
un  uzstādīts  apkures  katls  KAU-300,  uzlabojot 
centrālās  apkures  pakalpojumu  kvalitāti 
iedzīvotājiem.  Katlu  māja  Kalna  ielā  3,  Asūnē 
nodrošina  apkuri  divām  daudzdzīvokļu  mājām  – 
Kalna ielā 1 (27 dzīvokļu māja) un Kalna ielā 3 (18 
dzīvokļu māja). Pēc pēdējā remonta 2011.gada rudenī 
tika  konstatēts,  ka  turpmākā  katla  metināšana  nav 
iespējama, līdz ar to pastāvēja risks,  ka 45 dzīvokļi 
ziemas periodā var  palikt bez apkures;

4. Jauniešu biedrība  “Ašo kompānija“ īstenoja projektu 
“Sporta  aprīkojuma  iegāde  ziemas  sporta  veidu 
attīstībai  vietējiem  iedzīvotājiem".  Biedrībā  aktīvi 
darbojas  28  Asūnes  un  Ķepovas  pagasta  jaunieši. 
Projekta  ietvaros  ir  iegādāts  ziemas  sporta  veidu 
aprīkojums  (slēpes,  slidas,  ragavas  utml.)  un  tika 
organizēts ziemas sporta veidu pulciņš ziemas sezonā. 
Līdzfinansējumu  projekta  realizācijai  nodrošināja 
pašvaldība;

5. 2012.gada  10.augustā  Asūnē notika  Dagdas  novada 
pašvaldības  sporta  spēles.  Pasākums  tiek  rīkotas  ar 
mērķi  popularizēt  sportu  kā  veselīga  dzīvesveida 
sastāvdaļu  pašvaldības  iedzīvotāju  vidū,  kā  arī  lai 
sporta  aktivitātēs  noskaidrotu  sportiskāko  novada 
kolektīvu.  Sporta  spēlēs  uzvarēja  Dagdas  pagasta 
komanda.  Gatavojoties  sporta  spēlēm,  tika  uzlabota 
Asūnes  pamatskolas  sporta  bāze  -  iegādāts 
pārvietojams  pludmales  volejbola  komplekts, 
uzstādīti  soliņi  sporta  laukumā,  nokrāsots  sporta 
laukuma aprīkojums.

5. Bērziņu pagasts
1. Veikta  pagasta  teritorijas  labiekārtošana,  malkas 

sagatavošanas  darbi,  sakoptas  pagasta  autoceļu 
ceļmalas;
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2. Bērziņu  Tautas  nama  rekonstrukcijas  projekta 
rezultātā,  tika  izveidots  mūsdienīgs  kultūras  un 
atpūtas  centrs,  kurā  izvietota  bibliotēka  un 
izveidotas  Tautas  nama  darbībai  nepieciešamās 
telpas;

3. Brīvā  laika  pavadīšanas  centra „Upmala” 
aktivitātes  un  līdzekļu  piesaiste  centra  darbībai. 
Notiek  dažādas  aktivitātes  gan  bērniem, 
jauniešiem  un  vecākās  paaudzes  cilvēkiem; 
2012.gadā  dalība  pasākumos  -  iegūta  uzvara 
talantu konkursā „Zvaigžņu lietus Dagdā”; dalība 
novada pasākumos;

4. Bibliotēkas  darbības   pilnveidošana  un  izstāžu 
organizēšana - sekmīgi darbojas rokdarbu pulciņš 
“Atpūtas  kopiņa”.  Rokdarbnieces  veido  izstādes 
gan pagasta gan novada pasākumos

6. Ezernieku pagasts
1. Jaundomes  muižas  izstāžu  zāles  nodošana 

ekspluatācijā;  realizējot projektu izveidota izstāžu 
zāle,   iegādāts   zāles   aprīkojums,  kā  rezultātā 
izveidots jauns tūrisma objekts, kā arī skolēnu un 
studentu  ar  dabas  zinībām  saistītas  mācību 
programmas apgūšanas vieta;

2. Ezernieku  Saietu  Nama  būvniecības  uzsākšana. 
Projekta  ietvaros  uzsākta  saietu  nama  ēkas 
būvniecība,  tā  rezultātā  tiks  realizēta  gadiem 
lolotā cerība par jaunu kultūras iestādi Ezernieku 
pagastā;

3. Telpu  iznomāšana  šūšanas  darbnīcas  atvēršanai 
Ezernieku  pagasta  pārvaldei  piederošās  telpās. 
Rezultāts - jauns un viegli pieejams pakalpojums 
Ezernieku un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem;

4. Ezernieku  PII  virtuves  kosmētiskais  remonts  un 
virtuves  iekārtu  (plīts)  nomaiņa,  PII  darbinieku 
darba  vides  sakārtošanai  atbilstoši  sanitārajām 
prasībām un pavāres darba atvieglošanai;

5. Datortehnikas  iegāde  Ezernieku  vidusskolas 
vajadzībām  efektīvāka  mācību  procesa 
nodrošināšanai;
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6. Apkures  katla  nomaiņa  Ezernieku  pagasta 
pārvaldes  ēkā un jaunas  datortehnikas (3 datori) 
iegāde  Ezernieku  pagasta  pārvaldes  speciālistu 
vajadzībām, darba efektivitātes uzlabošanai.

7. Konstantinovas 

pagasts

1. Tika  izstrādāts  TEP  „Ūdenssaimniecības attīstība 
Dagdas  novada  Konstantinovas  pagasta 
Konstantinovas  ciemā”  un  projekta  iesniegums 
iesniegts VARAM izvērtēšanai;

2. Pārvaldes funkciju izpildei iegādāta jauna (lietota) 
automašīna,  jo  pārvaldes  īpašumā  esošā 
automašīna Opel Omega bija pilnībā nolietojusies 
un  tās  remonta  izmaksas  nebūtu  ekonomiski 
pamatotas;

3. Uzstādīta  jauna  apkures  sistēma  Konstantinovas 
pagasta  feldšeru  -  vecmāšu  punktā,  nodrošinot 
kvalitatīvu un atbilstošu telpu apkuri;

4. Pagasta  pārvaldes  ēkai  tika  ierīkota  invalīdiem 
piemērota  ieeja,  uzlabojot  pakalpojumu 
pieejamību;

5. Konstantinovas  pagasta  tautas  bibliotēka  ieguva 
akreditācijas sertifikātu uz 5 gadiem, līdz ar to tika 
izpildīti  2011.  gadā  akreditācijas  komisijas 
ieteikumi – ierīkota lasītavas telpa un papildināts 
grāmatu fonds;

6. Izvesti  sabrukušās daudzīvokļu mājas  gruvešu 
kalni, kas atradās pagasta pašā centrā un estētiski 
bojāja pagasta centra skatu. 2012. gada pavasarī šī 
vieta tika sakārtota ar SIA "Valmeks"  palīdzību;

7. Tika  īstenots  projekts  “Pašdarbības  veicināšana 
Konstantinovas pagastā”. Projekta ietvaros par ES 
fonda  līdzekļiem  tika  iegādāta  Tautas  nama 
darbībai nepieciešamā  aparatūra  –  pasākumu 
apskaņošanai  un  apgaismošanai,  kā arī  tērpi 
pašdarbības kolektīviem.



Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2012.gadu   
57

8. Ķepovas pagasts 1. Pabeigta  Ķepovas  saietu  nama  rekonstrukcija 
ELFLA  pasākuma  “Pamatpakalpojumi 
iedzīvotājiem  un  ekonomikai”  projekta  “Saietu 
nama  un  izstāžu  zāles  rekonstrukcija  Dagdas 
novada  Ķepovas  pagastā”  ietvaros;  2012.gada 
18.novembrī notika Ķepovas pagasta  Saietu nama 
atklāšanas  pasākums,  kurš  piesaistīja  ļoti  lielu 
apmeklētāju  skaitu.  Saietu  nama  ēka  gan  no 
iekšpuses, gan ārpuses ir sakārtota, līdz ar to  būs 
patīkami  šādā  vidē  strādāt  darbiniekiem  un 
iedzīvotājiem apmeklēt kultūras pasākumus; 

2. Izveidots  Vides  izglītības  un  kultūras  centrs 
“Ķepa”;  LAP pasākuma  “Leader  pieejas 
īstenošana”  projekta  “Meža  ekspozīciju  izveide 
Ķepovas  pagastā”  ietvaros  aprīkotas   telpas  un 
izveidots  jauns apskates objekts.  Vides izglītības 
un kultūras centrs “Ķepa” tika atvērts 2012.gada 
nogalē.  Tūristiem  apskatei  pieejama 
pamatekspozīcija  –  meža  floras  un  faunas 
bagātības:  dažādas  koku  sugas,  sēnes, 
aizsargājamie augi, kā arī zvēru un putnu izbāzeņi. 
Objekta  labiekārtošanas  un  papildināšanas  darbi 
turpināsies 2013.gadā.  

3. Pašvaldības  budžeta  ietvaros  tika  uzlabota 
ūdenssaimniecība Ķepovas pagasta Apaļu ciemā. 
Daļēji  nomainīts  ūdensvads  ciema  teritorijā  un 
uzstādīta  ūdens  atdzelžošanas  iekārta.  Rezultātā 
tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas 
avāriju  rezultātā,  savukārt  dzeramā  ūdens 
sagatavošanas (atdzelžošanas) iekārtas uzstādīšana 
būtiski uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti, samazinot 
dzelzs īpatsvaru dzeramajā ūdenī.

9. Svariņu pagasts 1. Projekta rezultātā pabeigta Sporta zāles izveidošana 
Svariņu  pagastā  un  notika  Sporta  zāles  atklāšana, 
veicinot  iedzīvotāju  brīvā  laika  pavadīšanas 
dažādošanu un veselīgu dzīvesveidu;
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2. 2012.  gada  2.  jūnijā  tika  atklāta  piemiņas  plāksne 
Kairīšu sākumskolas vietā Svariņu pagastā. Atklāšanā 
uzstājās  bijušais  skolas  direktors,  kā  arī  bijušie 
dažādu paaudžu skolēni dalījās savā atmiņās;

3. Lai efektīvāk izmantotu piešķirtos līdzekļus, pagastu 
autoceļu uzturēšana tiek veikta izmantojot pārvaldes 
rīcībā  esošu  tehniku.  Ziemas  periodā  tika  tīrīti 
Svariņu  pagasta  un  kaimiņu  pagasta  (Bērziņu) 
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;

4. Sakopta  pagasta  teritorija,  7  kapsētas  un  Beresnas 
baznīcas teritorija, sagatavoti 265 m3  malkas iestāžu 
apkures nodrošināšanai.

10. Šķaunes pagasts 1. Pasākuma  “Siltumapgādes  sistēmas  ārkārtas 
(avārijas)  situācijas  novēršana  un  siltumtrases 
izbūve”  ietvaros  tika  vekts  daudzdzīvokļu māju 
katlumājas  kapitālais  remonts,  kā  rezultātā 
uzstādīti 2 jauni apkures katli AK-600 un uzlabota 
siltumenerģijas piegāde iedzīvotājiem;

2. ESF projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 
pašvaldībās”  ietvaros  katru  mēnesī  tika 
nodarbināti  vidēji  14  cilvēki.  Veikta  pagasta 
teritorijas  labiekārtošana,  malkas  sagatavošanas 
darbi,  novākti  dzīvojamo  māju  grausti  Šķaunes 
pagasta  teritorijā,  sakoptas  pagasta  autoceļu 
ceļmalas.

3. 2012.gadā  turpinājās  pagasta  pārvaldes  bilancē 
esošo  nekustamo  īpašumu  ierakstīšana 
Zemesgrāmatā;

4. 2012.  gada  vasarā  tika  veikts  kosmētiskais 
remonts  Šķaunes  pamatskolas  ēkā,  uzlabojot 
izglītības iestādes mācību procesa nodrošināšanai 
nepieciešamās telpas.
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Likums  „Par  pašvaldībām”  nosaka,  ka  pašvaldībām  savu  funkciju 

nodrošināšanai  ir  tiesības  veidot  iestādes,  uzņēmumus  un  ar  saviem  līdzekļiem 

piedalīties uzņēmējsabiedrībās.  Pašvaldību autonomās fukcijas ir  noteiktas likuma 

„Par pašvaldībām” 15.pantā un Dagdas novada pašvaldība šīs funkcijas nodrošina ar 

pašvaldības  iestāžu,  struktūrvienību,  nodaļu,  dienestu  kā  pašvaldības 

kapitālsabiedrības SIA „Dagdas komunālā saimniecība” starpniecību.

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. 

2012.gada laikā pašvaldībā tika izveidotas 310  APSD  vietas visā novadā, iesaistot 

620 novada iedzīvotājus.

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.
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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.

8.2. Izglītojamo skaits pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs :

Nr. Izglītības iestādes nosaukums

Skolēnu  skaits

Izmaiņas

01.01.2011. 01.01.2012. 01.01.2013.

1. Dagdas PII “Saulīte” 128 143 153 +10

2. Andrupenes PII “Avotiņš” 46 36 31 -5

3. Ezernieku PII 36 43 45 +2

KOPĀ: 210 222 229 +7

4. Dagdas vidusskola 474 432 418 -14

5. Andrupenes pamatskola 87 82 83 +1

6. Andzeļu pamatskola 83 75 69 -6

7. Asūnes pamatskola 85 80 74 -6

8. Ezernieku vidusskola 176 150 150 0

9. Konstantinovas sākumskola 41 36 28 -8

10. Šķaunes pamatskola 50 51 52 +1

KOPĀ: 996 906 874 -32

Pavisam KOPĀ: 1206 1128 1103 -25
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           Skolēnu skaitam Dagdas novada izglītības iestādēs ir tendence samazināties. 

Salīdzinot ar 2012.gada 1.janvāri,  uz 2013.gada 1.janvāri  skolēnu skaits  Dagdas 

novada  izglītības  iestādēs  kopā  samazinājies  par  25  skolēniem,  savukārt, 

iepriekšējā,  2011.gadā,  skolēnu  skaits  samazinājies  daudz  straujāk  –  par  78 

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.

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 speciālā 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  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.
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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  2012.  gada  janvārī  reģistrēts  101   skolēns,  bet  uz  2012.  gada   31. 

decembri -   103 skolēni. Skolā darbojas diennakts internāts, kurā uzturas 90 bērni.

Skolas  pedagogi  2012.  gadā  iesaistījās  valsts  mēroga  organizētajā   ESF 

projektā „Atbalsta sistēmas veidošana bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.” 

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  fukciju  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.

2012.gadā veikti 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  uzsākta  Bērziņu  pagasta  tautas  nama 

rekonstrukcija un Ezernieku saietu nama būvniecība.
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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. 

8.3. Dagdas novada bibliotēku darbības rādītāji:

Nr. Bibliotēka Darbinieku 
skaits 

Lietotāju 
skaits

Bibliotēkas  fonds 
uz 31.12.2012.

(Ls)

1. Dagdas novada tautas bibliotēka 3 862 25 007

2. Dagdas bērnu bibliotēka 2 392 13 060

3. Dagdas pagasta bibliotēka 1 240 7 572

4. Andrupene pagasta bibliotēka 1 380 20 514

5. Andzeļu pagasta bibliotēka 1 294 9 758

6. Asūnes pagasta bibliotēka 1 145 5 208

7. Bērzinu pagasta bibliotēka 1 103 3 365

8. Ezernieku pagasta bibliotēka 1 380 10 003

9. Konstantinovas pagasta bibliotēka 1 129 4 991

10. Ķepovas  pagasta bibliotēka* 1* 87 4 289

11. Svariņu pagasta bibliotēka 1 172 5 820

12. Šķaunes pagasta bibliotēka  1 305 8 751

Kopā: 15 3 489 118 338

* Ķepovas pagastā bibliotēka darbojas nepilnu dienu un darbinieks strādā uz 0,5 slodzes.
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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,  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.  

      Viens no galvenajiem notikumiem 2012.gadā bija ERAF projekta „Ambulatorās 

veselības  aprūpes  infrastruktūra  uzlabošana  Veselības  un  sociālo  pakalpojumu 

centrā  „Dagda”  (Nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/015) noslēgums.  Kopumā  projekta 

ietvaros ir iegādāta jauna un moderna medicīniskā aparatūra (ultrasonogrāfs, LOR 

kabineta  aprīkojums,  autoklāvs,  rentgena  kabinetam attīstītājs,  bioķīmiskais  asins 
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analizators  u.c.),  veikti  renovācijas  darbi  dienas  stacionārā,  rehabilitācijas  un 

rentgena kabinetos, poliklīnikas ēkā (ieskaitot ģimenes ārstu prakses), laboratorijā un 

neatliekamās  medicīniskās  palīdzības  (NMP)  ēkā.  Nosiltinot  NMP  ēku  un  veicot 

siltumapgādes  sistēmas  renovāciju  poliklīnikā,  ģimenes  ārstu  kabinetos,  dienas 

stacionārā,  rentgena un rehabilitācijas  kabinetos,  apkures sezonā samazinājušies 

izdevumi  par  apkuri.  Trīs  projektā  iesaistītās  ēkas  ir  pielāgotas  personām  ar 

funkcionāliem traucējumiem, pārbūvējot ieejas mezglus un ierīkojot kāpņu pacēlāju 

dienas stacionāra ēkā. Projekta ietvaros ir iegādāti datortehnikas komplekti dienas 

stacionāra  un  ārstu-speciālistu  vajadzībām.  Projekta  ietvaros  dienas  stacionārs 

aprīkots ar jaunām mēbelēm, iegādāti naktsgaldiņi un drēbju skapji dienas stacionāra 

palātām,  kā  arī  rakstāmgaldi  un  zāļu  skapji  dienas  stacionāra  personāla  telpām. 

Sanitārie  mezgli  ir  pielāgoti  personām  ar  funkcionāliem  traucējumiem.  Tāpat  arī 

iegādātas  mēbeles  7  ārstu-speciālistu  kabinetiem  –  rakstāmgaldi  un  zāļu  skapji. 

Projekta ietvaros infrastruktūras attīstībā ir ieguldīti Eiropas reģionālā fonda (ERAF) 

Ls  156  632  un  Dagdas  novada  pašvaldības  līdzfinansējums Ls  61  970  apmērā. 

Projekts noslēdzies 2012.gada 31.janvārī.

2012.gada 1.jūlijā ir  uzsākts jauns Eiropas reģionālā fonda (ERAF) projekts „PI 

„Veselības un sociālo  pakalpojumu centrs  „Dagda” telpās izvietoto  ģimenes ārstu 

prakšu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/042). 

Projekta rezultātā ģimenes ārstu prakses saņems lietošanā medicīnisko aparatūru, 

mēbeles un datortehniku. Projektu līdzfinansē Dagdas novada pašvaldība. Kopējās 

izmaksas Ls 23 889.70.

      Paralēli  ERAF projektiem tika  veikti  arī  citi  darbi,  saistīti  ar  infrastruktūras 

uzlabošanu. Ar novada pašvaldības finansējumu tika veikts virtuves bloka remonts 

un  aprīkojuma  iegāde,  uzlabota  arī  veļas  mazgātuves  darbība.  Ar  novada 

pašvaldības atbalstu (Ls 1 395) iegādāts profesionāls gaisa sausinātājs, kas būtiski  

uzlaboja darba apstākļus. Par iestādes līdzekļiem iegādāts profesionālais gludeklis 

(Ls 300), mazā veļas mašīna ( Ls 160), veikts neliels kosmētiskais remonts.

      Pateicoties realizētajām aktivitātēm ir uzlabojusies iestādes sniegto pakalpojumu 

kvalitāte un finanšu līdzekļu piesaiste.
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6. Sociālās palīdzības  nodrošināšana:

Ar  2009.gada  1.augustu  Dagdas  novada  pašvaldībā  sāka  darboties 

Dagdas  novada  pašvaldības  sociālais  dienests,  kas  sniedz  novada  iedzīvotājiem 

sociālos pakalpojumus (vai organizēja to saņemšanu) un sociālo palīdzību (pabalsti) 

saskaņā  ar   Sociālo  pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  likumā  noteiktajām 

prasībām, ņemot vērā Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas izdoti saskaņā ar šo 

likumu, kā arī pašvaldībā izstrādātajiem un šajā gadā pilnveidotajiem saistošajiem 

noteikumiem.

 2012.gadā  izmaksātajos  pabalstos  lielākais  īpatsvars  ir  garantētā 

minimālā  ienākuma  (GMI)  pabalsta  izmaksas  nodrošināšanai.  Taču  izvērtējot 

pabalstu  sistēmu  novadā  kopumā,  izkristalizējās  nepieciešamība  ieviest  papildus 

pabalstu  trūcīgām  ģimenēm  -  skolai  nepieciešamo  preču  iegādei  bērniem  – 

skolniekiem. Talons Ls 20,- apmērā tika izsniegts 255 novada bērniem par kopējo 

summu Ls 5100,-. Kopumā sociālās palīdzības nodrošināšanai tika izlietoti Ls 254 

286,- , kas ir par Ls 50 786 vairāk nekā 2011.gadā (Ls 203 500). Sociālā dienesta 

uzturēšanas izdevumi 2012.gadā sastādīja Ls 114 955,- .

  8.4. Izmaksāto sociālo pabalstu sadalījums pa pagastu pārvaldēm 2012.gadā:

Nr. Pārvalde     GMI pabalsts
(Ls)

Pārējie pabalsti
(Ls)

       Kopā
(Ls)

1. Andrupene 23 956 10 480 34 436

2. Andzeļi 8 151 6 276 14 427

3. Asūne 16 076 10 613 26 689

4. Bērziņi 16 867 5 069 21 936

5. Ezernieki 10 378 8 126 18 504

6. Konstantinova 14 633 9 232 23 865

7. Ķepova 3 720 615 4 335

8. Svariņi 11 290 8 791 20 081

9. Šķaune 10 462 11 604 22 066

10. Dagda un Dagdas 
pagasts

43 525 24 422 67 947

              KOPĀ: 159 058 95 228 254 286
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Gada laikā trūcīgas statuss tika piešķirts 1 973 personām, izvērtējot 892 

mājsaimniecības  (ģimenes).  Sociālo  pakalpojumu  sniegšana  pašvaldības 

iedzīvotājiem vai pasākumu kopuma organizēšana, lai persona saņemtu atbilstošu 

un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu - sociālā darba bezmaksas pakalpojums sniegts 

gan  ilgstoši  gada  laikā  saskaņā  ar  ģimenes  lietām,  gan  arī  sniegtas  speciālistu 

konsultācijas  ikdienā,  pakalpojuma  “aprūpe  mājās”  nodrošināšanai  42  personām 

izlietoti  Ls  12546,-;  aprūpe  un  rehabilitācija  (īslaicīga  vai  ilgstoša)  institūcijā  68 

personām  izmaksājusi  Ls  79445,-,  sociālās  rehabilitācijas  par  valsts  līdzekļiem 

sniegšanas  organizēšana  vardarbībā  cietušiem bērniem –  institūcijā  pakalpojumu 

saņēma 14 bērni un dzīvesvietā 5 bērni.

              Sadarbībā ar invalīdu brālību “Nema” un Sarkanā krusta nodaļu tiek 

realizēta  Eiropas Komisijas programma vistrūcīgākajām personām, nodrošinot viņas 

ar pārtikas pakām katru mēnesi. Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un A/S 

Latvenergo, tika pieņemtas un nodotas ģimenēm ar bērniem 289 dāvanu kartes – 

Elektrības norēķinu karte – Ls 53,70 vērtībā. 

          Sociālā dienesta darbībā aizvien lielāka nozīme ir tieši  sociālā darba kā 

pakalpojuma akcentēšanai  sadarbībā ar  dažādām mērķa grupām. Īpaši  svarīgs  ir 

preventīvais darbs ar ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni. Katru gadu aizvien plašāk 

Sociālais  dienests  plāno  dažādus  pasākumus  un  aktivitātes,  kurās  iesaistītas 

dienesta redzeslokā esošās ģimenes, radot apstākļus, lai  jebkura Dagdas novada 

ģimene  spētu  pilnvērtīgi  integrēties  sabiedrībā  un  justies  novērtēta  un  piederīga 

Dagdas novadam.  

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus VSPC „Dagda” 

nodrošina  struktūrvienības  –  pansionāts  „Ābeļdārzs”  un  sociālās  aprūpes  nodaļa. 

Centrā  personas  tiek  uzņemtas  gan  uz  laiku,  gan  uz  pastāvīgu  dzīvi.  Centrs 

nodrošina  klientu  uzturēšanos  piemērotās  telpās  un  viņu  vecumam un  veselības 

stāvoklim atbilstošu ēdināšanu trīs reizes dienā, nodrošina medicīnisko uzraudzību, 

sociālo  aprūpi  un  sociālo  rehabilitāciju,  nepieciešamības  gadījumos  organizē 

klientiem  nokļūšanu  līdz  veselības  aprūpes  iestādēm,  ģimenes  ārstiem,  ārstiem 

speciālistiem, VSAA, tehnisko palīglīdzekļu centram un citām institūcijām. Piedāvātos 

pakalpojumus izmanto ne tikai Dagdas novada iedzīvotāji. Aptuveni 40% klientu ir no 

citām  Latvijas  pašvaldībām:Īkšķiles,  Krāslavas,  Jelgavas,  Aglonas,  Kārsavas, 

Lielvārdes, Ogres, Salaspils, Siguldas, Jēkabpils, Preiļu un Rēzeknes. Vidēji gada 
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laikā  mēnesī  sociālo  aprūpi  saņem  89  klienti.  Uz  01.01.2012.-  pansionātā 

„Ābeļdārzs”  bija  38  iemītnieki,  sociālās  aprūpes  nodaļā  -  53  iemītnieki;  uz 

31.12.2012.g.-  pansionātā „Ābeļdārzs” 41 iemītnieks, sociālās aprūpes nodaļā- 52 

iemītnieki. Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem ar Dagdas novada domes 2011.gada 

30.novembra lēmumu (prot. Nr.18.5./2p.) apstiprinātas vienas personas izmaksas - 

Ls 250 mēnesī un Ls 275 īpaši kopjamām personām (Bartela indekss mazāks par 

3p.)  Atbilstoši pasākumu plānam notika daudzi kultūras un citi tematiski pasākumi. 

Iestādi pastāvīgi apmeklē dažādu konfesiju garīdznieki un darbojas Lūgšanu telpa. 

Gada  laikā  tika  organizētas  ekskursijas  uz  Rēzekni  –  Latgales  novadpētniecības 

centru, Daugavpilī uz Latgales zoodārzu, Aglonas baziliku un muzejiem. Vispasaules 

Senjoru dienā un citās svētku dienās tika rīkoti  kultūras pasākumi, kuros uzstājās 

daudzi  kolektīvi  ne  tikai  no  Dagdas  novada.  Gada  laikā  notika  daudzas,  klientu 

spējām atbilstošas sporta aktivitātes, organizēta uzvarētāju apbalvošana.

    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.     

      2012.gadā Dagdas novada bāriņtiesā pieņemti 96 lēmumi. 8 lēmumi pieņemti 

bērnu adopcijas jautājumos. (Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu – attiecīgi  94 un 13). 

Lēmumi  pieņemti  bāriņtiesas  sēdēs  koleģiāli  (pamatā  triju  vai  piecu  bāriņtiesas 

locekļu  sastāvā),  kuras  gada  laikā  notikušas  30  reizes.  Steidzamības  gadījumā 

aizsargājot  nepilngadīgo intereses,  pieņemti  arī  vienpersoniski  lēmumi (par  bērnu 

izņemšanu no ģimenes), šādu lēmumu veidam ir tendence palielināties.

      Bāriņtiesas lēmumi skar dažādu Bāriņtiesu likumā noteikto darbības kompetenci 

un piekritību.  Galvenokārt  tie ir  lēmumi par bērnu aprūpes tiesību atņemšanu vai 

atjaunošanu  viņu  vecākiem,  vai  lēmumi  par  pieteikuma  sniegšanu  tiesā  par 

aizgādības tiesību atņemšanu, kā arī,  protams,  lēmumi, ar kuriem tiek lemts par 

bērnu  ārpusģimenes  aprūpes  veidiem.  Plašs  bāriņtiesas  darbības  jautājumu  loks 
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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 vecākiem vai vienam no vecākiem un izmaksāšanu 

personām,  kas  faktiski  aprūpē  bērnus.  Jauns  lietu  kopums  ir  lietas  par  bērna 

nodošanu  citas  personas  aprūpē  uz  laiku.  2012.gadā  bāriņtiesa  lēmusi  arī  par 

paternitātes jautājumiem, pamatā pieņemot lēmumu par griešanos tiesās paternitātes 

apstrīdēšanai  vai  noteikšanai. Kopumā   2012.gadā  Dagdas  novada  bāriņtiesas 

pārraudzībā atrodas 169 lietas.  Laba sadarbība izveidojusies ar audžuģimenēm, kas 

kļuvušas par  galvenajiem bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes veicējiem. 

2012.gadā  Dagdas novadā 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.

     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. Aizvadītajā gadā samazinājies 

notariālo  darbību  skaits,  kas  izdarīts  pagastu  pārvaldēs,  bet  Dagdas  pilsētā  tas 

saglabājies iepriekšējā līmenī.

            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.

2012.gadā Dagdas novada būvvalde ir izsniegusi 41 būvatļauju fiziskām un 

juridiskām  personām,  izdevusi  37  arhitektūras  -  plānošanas  uzdevumus  un 

pieņēmusi ekspluatācijā 16 ēkas (būves). 
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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. 

Arī 2012.gadā Dagdas novada pašvaldība izmantoja Dagdas televīzijas studiju 

“Ezerzeme”, lai  informētu  iedzīvotājus  par  notiekošo  pašvaldībā. 2012.gada 

31.augustā tika likvidēta pašvaldības iestāde „TV studija „Ezerzeme”” kā atsevišķa 

struktūrvienība, taču televīzijas darbinieki, nu jau divu cilvēku sastāvā – reportieris un 

operators,  turpināja  darbu  Dagdas  novada  pašvaldības  Sabiedrisko  attiecību  un 

komunikāciju nodaļā.  Dagdas TV veidotos sižetus varēja redzēt visā Latgalē LTV7 

virszemes apraides kanālā  trešdienās,  laikā no 22:10 līdz  22:55,  ar  atkārtojumu 

ceturtdienās, laikā no 06:45 līdz 07:30 un no 12:30 līdz 13:15. Turpinājās sadarbība 

ar  Latgales Reģionālo Televīziju.  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 

varēja redzēta arī pašvaldības portalā, sadaļā Dagdas TV, kur tiek publicēti jaunākie 

raidījumi,  un  arhīvā  var  redzēt  arī  iepriekšējo  gadu  raidījumus.  2012.  gadā  tika 

Dagdas TV tika izveidots savs kanāls interneta vietnē  www.youtube.com, kur tika 

ielādēti jaunākie raidījumi. Līdz ar šī kanāla izmantošanu ir pieaudzis cilvēku skaits,  

kas skatās Dagdas TV. 2013. gadā plānots uzsākt sadarbību ar jaunu TV kanālu 

Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV”.

Par  vienu  no  vadošajiem  informācijas  sniegšanas  avotiem  ir  kļuvis 

pašvaldības  portāls  www.dagda.lv.  Tajā  tika  publicēta  informācija  ne  tikai  par 

pašvaldības iepirkumiem, saistošajiem noteikumiem un domes sēdēs pieņemtajiem 

lēmumiem, bet arī ikdienu varēja uzzināt jaunākās ziņas kultūras, sporta, izglītības 

http://www.dagda.lv/
http://www.youtube.com/
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un daudzās citās jomās. Tāpat arī palielinājās publicēto afišu skaits, tajā skaitā arī 

pagastu  pasākumu  afišas.  Cilvēkiem  bija  iespēja  iegūt  aktuālāko  informāciju  arī 

dažādās nestandarta situācijās – cūku mēra izplatīšanās gadījumā, ceļu satiksmes 

ierobežojumus remontdarbu laikā utml.

2012. gada laikā tika papildinātas esošās portāla sadaļas, ievietoti sadarbības 

partneru  (Rēzeknes  Augstskolas,  Daugavpils  Universitātes)  un  valsts  informatīvo 

portālu baneri (par euro ieviešanu, e-pakalpojumiem un citiem). 

2011. gada decembrī tika uzsākta portāla apmeklētības statistikas veidošana.

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.  Par  šo  portālu  ir  atbildīgs  Dagdas  novada 

pašvaldības  Tūrisma informācijas  centrs.  Portālā  pieejamā informācija  ir  latviešu, 

krievu  un  angļu  valodās.  Plānots  papildināt  vēl  ar  tulkojumu  vācu  valodā,  lai  

ceļotājiem būtu iespēja saņemt informāciju Eiropā visvairāk lietotajās 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” ir pieejamas visās pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.

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.  Tika  turpināta  sadarbība  ar  ziņu 

aģentūrām LETA un BNS.

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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2012. gadā tika apstiprināts Dagdas novada karogs. Tas tiek izmantots tāpat 

kā citi novada simboli – novada ģērbonis un novada logo. Šie simboli ir redzami uz 

novada suvenīriem (krekliņi,  krūzītes, pildspalvas,  nozīmītes,  uzlīmes,  auduma un 

papīra  maisiņi,  atstarotāji,  šķiltavas,  kabatas  lukturīši  u.c.),  kalendāriem  un 

vizītkartēm. Novada simbolika veicina Dagdas novada atpazīstamību un kalpo kā 

bezmaksas reklāma.
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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

Pārskata periods 01.01.2012 – 31.12.2012.

Darbības veids:
Ūdens  ražošana  un  piegāde,  notekūdeņu 
savākšana  un  attīrīšana,  dzīvojamā  fonda 
apsaimniekošana, apkure, ūdens uzsildīšana

Revidenti:

 

                                                

SIA “Birutas birojs”

Parku iela 50-13, Ludza,

Ludzas novads, LV-5701.

Komercsabiedrības licence Nr.9

Zvērināta revidente Biruta Novika,   
sertifikāts Nr.106.
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          SIA „Dagdas komunālā saimniecība” 2012.gadu ir beigusi ar 337 057 LVL neto 

apgrozījumu  un  22  057  LVL  zaudējumiem.  Salīdzināšanai,  2011.gadā 

kapitālsabiedrības  neto  apgrozījums sastādīja  Ls  328 807  un peļņa   Ls  16 731, 

2010.gadā neto apgrozījums sastādīja Ls 304 812 un peļņa Ls 20 053. 2012.gadā 

neto  apgrozījums,  salīdzinot  ar  2011.gadu,  pieauga  par  2,5%.  Pēdējos  gados 

vērojams  kapitālsabiedrības  neto  apgrozījuma  pieaugums,  kas   liecina  par 

sabiedrības  ieņēmumu palielināšanos.

       2012.gadā sabiedrība ir nostrādājusi ar zaudējumiem Ls 22 057, no kuriem 21% 

sastāda  šaubīgo  debitoru  parādi,  kas  2012.gadā  tika  norakstīti.  2012.gadā 

sabiedrības  rentabilitāte  sastādīja  6,6%,  salīdzināšanai  2011.gadā  rentabilitāte 

sastādīja 5,1%.

10.1. Nozaru neto apgrozījums un darbības radītāji:

Nr. Nozares

Neto 

apgrozījums

(Ls)

Neto 
apgrozījums

(%)
Peļņa / 

zaudējums
Peļņa / 

zaudējums

2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012.

1. Ūdensapgāde 33 188 33 366 10 10 130 1 193

2. Kanalizācijas 
pakalpojumi

38 702 40 803 12 12 422 530

3. Siltumapgāde 129 495 160 663 39 48 -18 693 -22 363

4. Asenizācijas 
pakalpojumi

5 902 5 505 2 2 -1 260 460

5. Dzīv.māju 
apsaimniekošana

39 574 39 142 12 12 -1 096 -13 966

6. Komercpakalpojumi 81 946 57 578 25 17 41 181 25 325

Kopā: 328 807 337 057 100 100
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Sabiedrībai peļņu  nodrošinājusi, galvenokārt, komercpakalpojumu sniegšana, 

kur pārskata gadā peļņa sastāda Ls 25 325. 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.   Aizvadītajā gadā ar peļņu ir organizēta ūdensapgādes, 

kanalizācijas  pakalpojumi  un  asenizācijas  pakalpojumi.  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.  Savukārt,  siltumapgādes  pakalpojumu  un  dzīvojamo  māju 

apsaimniekošanas nozares ir nostrādājušas ar zaudējumiem.

Spēkā esošais siltumenerģijas tarifs patlaban 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.  Ieņēmumi  no  siltumenerģijas 

ražošanas  un  piegādes  sastāda  48%  no  sabiedrības  neto  apgrozījuma. 

Siltumapgādes  zaudējumi  ir  izskaidrojami  ar  kurināmā  (granulu)  cenu 

paaugstināšanos,  ar  zemo  šķeldas  kvalitāti.  Lai  samazinātu  siltumapgādes 

pakalpojumu izmaksas, ir jāpilnveido tehnoloģija katlu mājās un jāveic remonts katlu 

mājā  Brīvības  ielā  29.  2012.gada  oktobra  mēnesī,  sākoties  apkures  sezonai, 

apvienoja katlu māju Alejas ielā 5 ar katlu māju Mičurina ielā 12a, kā rezultātā tika 

veikta   siltumtrases  rekonstrukcija,  kā  arī  uzbūvēti  jauni  siltumtīkli.  Siltumtrases 

rekonstrukcija  dos  iespēju  samazināt  siltumenerģijas   pārvades  un  sadales 

zudumus.

Dzīvojamo  māju  apsaimniekošanā  2012.gadā  ir  veikti  daudzdzīvokļu  māju 

jumtu un sienu kapitālremonti, 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.
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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 
01.01.2012.

LVL

 uz

31.12.2012

1. Aizdevums no Valsts Kases 4,38 % 31.12.2015. 23 226 15 484

2. Aizdevums no Valsts Kases 4,38 % 20.12.2019. 30 948 30 948

                             

  Kopā: -

         

  - 54 174 46 432

10.3.Kapitālsabiedrības Debitoru (Iedzīvotāju) parādi

Nr. Nozares LVL uz
01.01.2012

LVL uz
31.12.2012

1. Ūdensapgāde 3 372 3 713

2. Kanalizācijas pakalpojumi 3 002 3 563

3. Siltumapgāde 12 366 18 117

4. Dzīvojamo māju apsaimniekošana 8 838 9 218

5. Īres maksa 1 321 0

6. Asenizācijas pakalpojumi 900 644

Kopā:  29 799 35 255



Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2012.gadu   
77

10.4. SIA “Dagdas komunālā saimniecība ”
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2012.gadu

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums 2011

LVL

2012

LVL

1. Neto apgrozījums 328 807 337 057

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 319 707 381 917

3. Bruto peļņa vai zaudējumi 9100 44 860

4. Administrācijas izmaksas 52 894 51 517

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 69 311 80 369

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 116 550

7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi

 ieņēmumi

298 485

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 3 101 2 635

9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 
nodokļiem

22 598 18 708

10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 22 598 18 708

11. Atliktā nodokļa izdevumi 5 734 3 199

12. Atliktā nodokļa ieņēmumi - -

13. Pārējie nodokļi 133 150

14. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 16 731 - 22 057
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Sabiedrība saviem darbiniekiem piedāvā stabilu un konkrētu atalgojumu, kā arī 

apmācības  iespējas.  Nozaru  speciālistu  kvalifikācijas  izaugsme  ir  viens  no 

sabiedrības  mērķiem.  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  iesākta  Eiropas  Savienības  Kohēzijas  fonda  projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” II  kārtas 2. būvdarbu 

līguma  izpilde  pilsētas  centrālajā  daļā.  Ar  SIA  „Siltums  Jums”  2012.gada 

11.septembrī tika noslēgts līgums „Dagdas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu rekonstrukcija un izbūve,urbumu sakārtošana”. Akceptētā Līguma summa, tajā 

skaitā PVN: 617 324,55 LVL.

 Īstenotais  Eiropas  Savienības  Kohēzijas  fonda  līdzfinansētais 

ūdenssaimniecības  attīstības  projekts  tuvojas  noslēgumam.  Projekta  realizācija 

sekmēs  ūdenssaimniecības  pakalpojumu  kvalitātes  uzlabošanu  un  pakalpojuma 

pieejamību, kā arī sekmēs ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu, 

un nodrošinās apkārtējās vides aizsardzību pret piesārņojumu, ko radītu 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.  2012.  gadā,  lai  veicinātu  sabiedrības  finanšu  stabilitāti,  tiek  plānots 

piedāvāt sniegt būvtehnikas nomas un pārējo komercpakalpojumu plašāku klāstu un 

līdz šim sniegto komunālo pakalpojumu pilnveidošanu, kā arī turpināt sekmēt jaunu 

abonentu  pieslēgšanos  uzbūvētajiem  ūdensvada  un  kanalizācijas  tīkliem,  jo  to 

paredz realizētā projekta mērķi. 



PIELIKUMl



IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PASVALDIBA

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

DOMES SEDES PROTOKOLS

Dagdas novada Dagda Nr. 13 2013.gada IS.julija

Par pasvaldlbas publisko parskatu par 2012.gadu
/Zino I, Tukisa/

lepazinusies ar Dagdas novada pasvaldlbas publisko parskatu par 2012. gadu un
pamatojoties uz likuma "Par pasvaldlbam" 21.panta pirmas dalas 2.punktu, likutna ,,Par
budzetu un finansu vadibu" H.panta S.dalu, ka an MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.413
,,Noteikumi par gada publiskajiem parskatiem",
Dagdas novada dome, atklati balsojot: ,,par" - 15 (A.Arnicans, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gzibovskis, A.Viskurs, I.Plesya, I.Gzibovska, M.^evkova, O.Golube, RMpers, KAzins,
S. Viskure, V.Kriimins, V.Stikuts, V. Visnevskis), ,,pret" - nav, ,,atturas" - nav, NOLEMJ:

1. Apstiprinat Dagdas novada pasvaldlbas publisko parskatu par 2012. gadu.
2. Noteikt, ka ar Dagdas novada pasvaldlbas publisko parskatu par 2012. gadu var iepazlties

Dagdas novada pasvaldtba un novada tautas bibliotekas.
3. Parskatu publicet Dagdas novada pasvaldlbas majas lapa - www.dagda.lv un nosutlt

elektronisika veida pilnu parskata tekstu Vides aizsardzlbas un regionalas attistibas
ministry ai publicesanai tas majas lapa interneta.

Sedes vaditaja (personiskais paraksts) S.Viskure
Sedes protokoletaja (personiskais paraksts) M.Badune

IZRAKSTS PAREIZS
Dagdas novada pasvaldlbas kancelejas vadttajd^Li^^^-^ ^ '" -̂̂  M.Badune
Dagda, 2013.gada 22.julija



IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PASVALDlBA

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

DOMES SEDES PROTOKOLS

Dagdas novada
KLepovas pagasta Neiksanos

Nr. 9 2013.gada29.maija

Par Dagdas novada pasvaldTbas 2012.gada parskata apstiprinasanu
/Zino I. Tukisa/

Sakara ar Dagdas novada pasvaldlbas finansialas darbibas gada parskata par
2012.gadu sastadisanas darba pabeigsanu, iepazinusies ar zverinata revidenta zinojumu,
saskana ar likuma "Par pasvaldibam" 21.panta pirmas dalas 2)punktu un likumu "Par
pasvaldibu budzetiem",
atklati balsojot: par- 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konosonoka, V.Krwnins, J.Ornicdns,
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukisa, P.Tukiss, P.Vaiculis, A.Viskurs),
pret - nav, atturas - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

Apstiprinat Dagdas novada pasvaldTbas 2012.gada parskatu ar bilanci pec
pasvaldTbas fmansiala stavokla uz 2012.gada Sl.decembri - Ls 13415445 (tnspadsmit
miljoni cetri simti piecpadsmit tukstosi cetri simti cetrdesmit pieci lati).

Sedes vaditajs
Dagdas novada pasvaldlbas
domes priekssedetajs

IZRAKSTS PAREIZS
Dagdas novada pasvaldTbas kancelejas
Dagda, 2013.gada 31 .maija

(personiskais paraksts) V.Stikuts

M.Badune



S:A KBirutas birojs*
Vienotais reg.Nr,LV46802002l39

Zverinatu revidentu kornercsabiedri'bss licence Nr.9
Juridiska adrese: Psrku ieta 50-13, Ludza, ludzas ncvads, IV 5701

Siroja adrese: Rsi^s ieia 16,106,kah,, Ludza, Ludzas novads, LV 5701
X'- www.birutasbirojs.lv

birutas birois

J U R I D I S K I E PAKALPOjUMl

NEATKARTGU REVIDENTU ZINOJUMS

Ludza

Dokumenta datums ir to
elektroniskas parakstJsonas

talks Nr. KDN-12-3/RZ

DAGDAS 1MOVADA DOME!

Zinojums par konsolideto finansu parskatu

Mes esam veikusi DAGDAS NOVADA PASVALDTBAS (turpmak teksta ,,PasvaldTba") 2012.gada konsolideta finansu

parskata revTziju. Revidetais konsolidetais 2012.gada finansu parskats ietver:

• 2012.gada 31-decembra parskatu par PasvaldTbas finansialo stavokli -veidlapa Nr.l "Bilance",

• 2012.gada parskatu par PasvaldTbas darblbas finansialajiem rezultatiem - veidiapa Nr.4-3,

• PasvaldTbas pasu kapitala (neto aktTva) izmainu parskatu par 2012.gadu -veidlapa Nr.4-1,

• PasvaldTbas naudas plusmas parskatu par 2012.gadu -veidlapa Nr.2-NP,

• Konsolideta finansu parskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu
Nr.777 ,,Gada parskata sagatavosanas kartTba" 4.5. punkta, gramatvedTbas uzskaites pamatprincipu
aprakstu, parskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budzeta izpildi.

Sis konsolidetais finansu parskats ir sagatavots; apvienojot PasvaldTbas strukturvienTbu finansu parskatus, ka
noradTts konsolideta finansu parskata pielikuma. PasvaldTbas radniecTgie uznemumi nav konsolideti saja
konsolidetaja finansu parskata.

Vadfbas atbitdTba par konsolideta finansu parskata saqatavosanu
VadTba ir atbildTga par sT konsolideta finansu parskata sagatavosanu un taja sniegtas informacijas patiesu

atspogujosanu saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 »Gada
parskata sagatavosanas kartTba" nosacTjumiem, ka an par tadu ieksejo kontroli, kadu vadTba uzskata par
nepieciesamu, lai nodrosinatu konsolideta finansu parskata, kas nesatur ne krapsanas, ne kjudu izraisTtas
butiskas neatbilstTbas, sagatavosanu.

Revidentu atbildJba
Mes esam atbildTgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz musu veikto revTziju, izsakam par so konsolideto finansu
parskatu. Mes veicam revTziju saskana ar Starptautiskajiem revTzijas standartiem. Sie standarti nosaka, ka rnums
jaievero etikas prasTbas un japlano un javeic revTzija ta, lai iegutu pietiekamu parliecTbu par to, ka konsolidetaja
finansu parskata nav butisku neatbilstTbu.

RevTzija ietver proceduras, kas tiek veiktas, lai iegutu revTzijas pieradijumus par konsolidetaja finansu parskata
uzradTtajam summam un atklato informaciju. ProcedOras tiek izveletas, pamatojoties uz revidentu profesionalu
vertejumu, ieskaitot krapsanas vai kludu izraisTtu butisku neatbilstTbu riska novertejumu finansu parskata.
Veicot so riska novertejumu, revidenti nem vera ieksejo kontroli, kas izveidota, lai nodrosinatu konsolideta
finansu parskata sagatavosanu un taja sniegtas informacijas patiesu atspogujosanu, ar merki noteikt apstakjiem
piemerotas revTzijas procedures, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitati. RevTzija ietver an
pielietoto gramatvedTbas uzskaites principu un vadTbas veikto gramatvedTbas aplesu pamatotTbas izvertejumu,
ka an konsolideta finansu parskata vispareja izklasta izvertejumu.

Uzskatam, ka musu iegutie revTzijas pieradTjumi ir pietiekami un atbilstosi musu revidentu atzinuma izteiksanai.
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Atzinums
Musuprat, ieprieks minetais konsolidetais finansu parskats sniedz patiesu un skaidru prieksstatu par DAGDAS
NOVADA PASVALDlBAS finansialo stavokli 2012.gada 31.decembrT, ka an par tas darbibas finansu rezultatiem un
naudas plusmam 2012.gada, saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu
Nr.777,,Gada parskata sagatavosanas kartTba" nosacTjumiem.

Zinojums par citu juridisko un regulejoso prasibu izpildi

Mes esam iepazinusies an ar vadTbas zinojumu par 2012,gadu, kas atspogujots konsolideta gada parskata sadaja
VadTbas zinojums - ZINO, un neesam atklajusi butiskas neatbilstTbas starp saja vadTbas zinojuma un 2012.gada
konsolidetaja finansu parskata atspogujoto finansu informaciju.

SIA;/BIRUTASBIROJS"
Licence Nr. 9

Biruta Novika
Valdes priekssedetajs
LR zverinata revidente, Sertifikats Nr. 106

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR
DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKAZlMOGU

DOKUMENTA DATUMS IR TA ELEKTRONISKAS PARAKSTTSANAS LAIKS
Ludza

Biruta Novika, 29157759
biruta.novika(5) birutasbirois.lv
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Datu savaksanas pamatojums - Likuma par budzetii un finansu vadlbu30.pantapinn5, otraun astota daja dod
tiesTbas pieprasTi sos datus. Pgrskats par budieta izpiidi

Ministrijas, central as valsts iestades, pasvaldlbas

nosaukums Dagclas novads kunsuiidelais

Budzeta iestades nosaukums

(latos)

Postetja nosaukums
Likums/plans gadam

likuraa/ plsna
apsnprmals

plans gadam ar
izmainam

parskaia perioda

Izpilde pec uzkraiar

lECJ'EMUMIKOPA
1 496 7411 'Nodokju ienemumi

lepei 13109271

ledzivolaiu ienakuma nodoklis

Ipasuma nodokji

16 160
Nekusiama Tpasuma nodoklis parekam I I 139J

11 !39l

1059011 19C

1 66'4\i mi maksajumi par desibam lielol alseviBps preces

Procentu iepemm

Valsts nodeva par civilslavokja aktu regisffeianu, grozisanu a
papildinasanu

23071

178S9I
Daiadj nenodokju iener 17 889 j

ii no dzwoiamo rr.aju priva»';aciias 166]

Ciri dazadi neiiodokju ieoemunii

_6.700)
leper

lepemunn no budzeta iestazu SLuegiajiem maksas pafalpojumiem un c
pasu teijemumi
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lepemumu zaudejumi no valutas kursa svarsfibam attiecfoa uz budzeta
iestazu sniegtajiem maksas pakalpojumieiti uncitiem pasu iepemumierc!

72 057]'

legemunii par parejo dokumentu izsniegsanu un parejiem kancelejas
pakalpoiumiem

leqemin
lenemumi par telpu nomu
Icgemumi jio kustama Tpasuma iznomasanas

Jenemumi parzemes nomu
ienemumi par nomu un Iri

lenemumi par parejiem budzeta iestazu sniegtajit
pakaioQiumiem

Maksa par persomi uzmresanos sociaMas apriipes ies;ades
lepemunii no pacientu iemaksam un snieglajiem rehabilitacijas un
rsmiecibas pakajpoiumjgm \i up pacienlu iemaksam

Citi iepeniumi par maksas pakalpojui

Parejie 21.3.0.O.grupa neklasificetie budzeta iestazu ienemumi par budzeia
iesjazu snieEgiieni maksas pakalpoimniem un citi pasu ienemumi

Ienemumi no nanirala veida sanemta jam maierialajarn vembam

Pasvaldibu sauemae transferti no valsis budieta dajej: iinansetara
alvasinatam publiskain personarn un no budzeia nefinanseam iesjadeni

Pasvaldlba budjeta sapemia valsis budzeia d

Pasvaldibu no valsis budzeia iesladem sanemtie transferti Eiropas
Sainenibas politiku instrumenm un parejas anra]stu finansu
paiTdzibas lidzfinansetajiem projektieni (pasakumiem) \u
budzeta sanemtic uzturesanas izdevumu iransferri arvaislu finansu
calTdzibaspiojektuTstenosanaino valsa budieg iesladem

MS
Parejie valsis budzeta iestazu kapitalo izdevumu transferri

Pasvaidibu budzela sagemtie valsts budzeta nansfem Eirop,

Pasvaldibu sanemtie ffansferri no citam pasvalcUoam \i

Ienemumi izahSbss fxmkciiu nodrosinalanaL

IZDEVUM! KOPA 6979347| 673951S[

Izp^ldvara. likunidqsanas vaia. finansu un iiskala darbiba. arlietas

Ekonomiska darbiba
Vispsreia ekonomiska,komerciaia un nodarbinaiibas darbiba 3740)

_19206j

4S0270I

47824|
Pareja cilur neklasificela veseltbas a 574 1741

9870

Apra
_6_96_76_9j

is)

_J_946 126J
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Vispirejas izglitfbas maclbu iestazu iedevunii. kuras vienlaiku;
nodrasina vairaku ISCED-97 liinepu izglitibu IZSED-97 l,-3.

inieresu un profesionalas ievirees izglfliba
Izgliflbas papildu pakalpojumi
Pareia cicur neklasificaia izgiinba 163 437 131 79'

Parejie_citur neklasificede izglifibas pakalpojunii 163 437 1317991

lEl^EMUMU PARSNIEGUMS (+), DEFICITS (-) IT.-U.) 2 686 874
FINANSESANA

Naudas itdzekli un noeuldiiumi I647Z7I

Pieprasljuma noguldln:
Pieprasiiuma noguldiimnu palielicaim

a noauldjiumu samazinajiims i"280237[_ 7811 179J

Istenmna ai zpenmm)_
Maimgas iiknies islemuga aizpemuj

uo isiermim aizpemumu aimaksa

Saqemrie videja temiiqa aizijeniLini

Sapemlo fikseas likmes videja lenniiia aizi?emimm ancaksa
Fikselas lihnes videia lemuna aizpei

Sapemlo mainiGas Iiknies videia iermiqa aizijenmjnu amaksa

s likroes il.eiemiiiia aizijenimrii

-4474

Mai s ijkmes ilgerniisja aizpei
-3540001

v akci

Veidlapas aktualas redakcijas numurs: Nr. 3
IzvSIStas redakcijas numurs: Mr. 3
3. Piegemts 14.05.2013 11:34:35
2. Pieoemts 14.05.2013 11:34:35
1. Parakstns-AFD 25.04.2013 18:41:42
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Datu savaks anas p am atoj urns - Likumapar budzetu unfinansu vadobu 30.pantapimia, otra un astota dajadod
tiesTbas pieprasit sos datus.

Ministrijas, centraJas valsts iestades. pasvaldTbas
nosaukums Dagdas novads konsoiidelais

Budzeta iestades nosaukums

Parskata periods: (gads)

Budzeta veids specialais budiets

Cita informacija

Parskats par budzeta izpildi
Veidlapa Nr. 1

KODI

0601000

2012
2

(latos)

Klasifikacijas kods Postepa nosaukums
plans gadam ai

izmainani
parskata peri

16
IENEMUMIKOPA

3776|
Nodokli par pakalpoiumie 3 366 j

j par riesibam lieioi atseviilfas pieces

Dabas resursu nodoklis 3 116|

120 13T
lepemumi no uzqemeidarbtbas un Tpasuma

20|
20

Pasvaldlbu budzsta procentu ieijemumi par kontu atiikuraiem
Valsts kase (Latvijas Baokal vai kreditieslades

DazBdi nenodokju iepemui
S9|

liZDEVUMIKOPA 120 7661

IQQj

2 10Q|

n simazuiasana
Pareia citur neldasificela vides ai^sard?.iba

o!
661

jiEySMUMU FARSN1EGUMS (+), DEFICITS (-) fl.-II.)
JFINANSESANA"

Naudas ITd^ekji im noguJdiiumi
Naudas IFdzekli

Veidlapas aktuaias redakcijas numurs: Nr. 3
I2vel£t3s redakcijas numurs: Nr. 3
S.Pierjemts 14.05.201311:34:39
2. Pierjemts 14.05.2013 11:34:39
1. PsrakstTts - AFD 25.04.2013 18:42:44
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Datu savaksanas pamatojums - Likuma par budzetu un finansu vadibu 30.pama pirma, otra un astota da]a dod
tiesTbas piepraslt sos datus.

VeidlapaNr. 2

Parskats par budzeta izpildi

Ministrijas, centralas valsts iestades, pasvaldlbas
nosaukums Dagdas novads konsolidetais

Budzeta iestades nosaukums

Parskata periods: (gads)
Budzeta veids

Cita mfonracLJa

Klasifikacijas kods

A
i.

6.0.
23.0.0.0.
23.4.0.0.
23.4.1.0.
23.4.2.0.
23.5.0.0
23.5.1.0.
23.5.2.0.

II.
04.000
04.900
08.1)00
08.100
OS.200
09.000

09.200
09.2 iO

09.219
10.000
10.700
10.900
ill.

F220 10010

ziedojumi un davinajumi

Postena nosaukums

B
lEfTSMUMI KOPA

Ziedojumi un davinaiunii
Sagerntie ziedoiunu un davinaiumi

Ziedojumi un davinajumi. kas sanemti no iuridiskaJEm personam
Juridisku cersonu ziedoiumi un davinaiumi nauda
Juridisku personu ziedojumi un dlvinajumi naturala veida

Ziedojurai un davinajumi. kas sajjemli no liziskafani pereonam
Fizisko oersonu aedojumi un davinajumi nauda
Fizisko pe^onu ziedojumi un davinaiumi naturala veida

IZOEVUMJ KOPA
Ekononuska darbiba

Pareia citur neklasificeta ekononiiska darbiba
Alniita. kultura un reliciia

Atputas un sporta pasakumi
Kulliira

1-iElItiba
PamatizslISba, vispareja un prafcsionala izgllfiba (ISCED-97 1., 2. un 3.

lunenis)
Visoarija izellfiba.PamatizslTfibas (ISCED-97 1., 2. un 3. llmenisl

Visparejas Izglttibas macibu iestazu izdevumi, kuias vienlaikus
nodrosina vairaku ISCED-97 luneiju izglTCbu IZEED-97 I.-3.
limena ietvaros

Sociala aizsardzTba

Likums/plans gadam

likuma/ plana
apsriorinals

1
402
402

402

402

402

plans gadara ar
izinainatn

2
442
442

442

442
442

0| 0
O l 0
oj o
0

402
0

0

Budzeta izpilds

parskamperi.di

4

752
752
752
752
752

0
0

iepriekseja parskata
Derioda

15
3231
3231
3 231

KODI

0601000

2012
2

(latos)

IzpMepecuzkrasanaspnnupa

parskata period!

16
32242

iepriekseja parskala
periods

17

1C 357
322421 16357
32242 16357

3010| 29216| 10074
3010

0
221

0| 221
0| 0| 0

442 752
Ol 0
0 0

50l 90 i 90
Ol O l 0

50| 90| 90
0

fl

o

0
352

ParEiais citur neklasificets atbalsw social! atsuimiam personam 352
Pareia citur neklasificeta sociala aizsardziba 0

lENEMUMU PARSNIEGUMS (+1, DEFICITS (-) ff.-II.) 0
Pieptasliuma noculdflnmu paliclinaiuras | -402

Ol 310

0 310
0 310

0 310
352 352
352 352

0| 0
0

.44-?

F22010020 PicprasTjuma noeuldliumu samazinaiums 402| 442

3231

752 3010
28 464 7 064

3026 6283
Ol 221

3026] 6062
20733] 17790

5S| 0
58! 0

3001 90
3001 0

0| 90
613 1 4772

613
613

613
2260
2000

260
ol o

-752
752

-3^31

4772
4772

4772
15 871
15871

58
58

0
0
0

6593

6593
6593

6593
11 139
10879

Ol 260
11 509 1 -1433

X X
3231! X X

AlbildTjjais finansu darbinieks_

Veidlapas aktualas redakcijas numurs: Nr. 3
Izvelgtas redakcijas numurs: Nr. 3
3. Pieoemts 14-05.2013 11:34:40
2. Pienemis 14.05.2013 11:34:40
1. Parakstlts-AFD 25.04.2013 18:43:12
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	25 julija PGP-78
	Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un datums:
	Arī 2012.gadā Dagdas novada pašvaldība izmantoja Dagdas televīzijas studiju “Ezerzeme”, lai informētu iedzīvotājus par notiekošo pašvaldībā. 2012.gada 31.augustā tika likvidēta pašvaldības iestāde „TV studija „Ezerzeme”” kā atsevišķa struktūrvienība, taču televīzijas darbinieki, nu jau divu cilvēku sastāvā – reportieris un operators, turpināja darbu Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļā. Dagdas TV veidotos sižetus varēja redzēt visā Latgalē LTV7 virszemes apraides kanālā trešdienās, laikā no 22:10 līdz 22:55, ar atkārtojumu ceturtdienās, laikā no 06:45 līdz 07:30 un no 12:30 līdz 13:15. Turpinājās sadarbība ar Latgales Reģionālo Televīziju. 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 varēja redzēta arī pašvaldības portalā, sadaļā Dagdas TV, kur tiek publicēti jaunākie raidījumi, un arhīvā var redzēt arī iepriekšējo gadu raidījumus. 2012. gadā tika Dagdas TV tika izveidots savs kanāls interneta vietnē www.youtube.com, kur tika ielādēti jaunākie raidījumi. Līdz ar šī kanāla izmantošanu ir pieaudzis cilvēku skaits, kas skatās Dagdas TV. 2013. gadā plānots uzsākt sadarbību ar jaunu TV kanālu Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV”.
	SIA „Dagdas komunālā saimniecība” 2012.gadu ir beigusi ar 337 057 LVL neto apgrozījumu un 22 057 LVL zaudējumiem. Salīdzināšanai, 2011.gadā kapitālsabiedrības neto apgrozījums sastādīja Ls 328 807 un peļņa Ls 16 731, 2010.gadā neto apgrozījums sastādīja Ls 304 812 un peļņa Ls 20 053. 2012.gadā neto apgrozījums, salīdzinot ar 2011.gadu, pieauga par 2,5%. Pēdējos gados vērojams kapitālsabiedrības neto apgrozījuma pieaugums, kas liecina par sabiedrības ieņēmumu palielināšanos.
	2012.gadā sabiedrība ir nostrādājusi ar zaudējumiem Ls 22 057, no kuriem 21% sastāda šaubīgo debitoru parādi, kas 2012.gadā tika norakstīti. 2012.gadā sabiedrības rentabilitāte sastādīja 6,6%, salīdzināšanai 2011.gadā rentabilitāte sastādīja 5,1%.
	Sabiedrībai peļņu nodrošinājusi, galvenokārt, komercpakalpojumu sniegšana, kur pārskata gadā peļņa sastāda Ls 25 325. 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. Aizvadītajā gadā ar peļņu ir organizēta ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumi un asenizācijas pakalpojumi. 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. Savukārt, siltumapgādes pakalpojumu un dzīvojamo māju apsaimniekošanas nozares ir nostrādājušas ar zaudējumiem.
	Spēkā esošais siltumenerģijas tarifs patlaban 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. Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas un piegādes sastāda 48% no sabiedrības neto apgrozījuma. Siltumapgādes zaudējumi ir izskaidrojami ar kurināmā (granulu) cenu paaugstināšanos, ar zemo šķeldas kvalitāti. Lai samazinātu siltumapgādes pakalpojumu izmaksas, ir jāpilnveido tehnoloģija katlu mājās un jāveic remonts katlu mājā Brīvības ielā 29. 2012.gada oktobra mēnesī, sākoties apkures sezonai, apvienoja katlu māju Alejas ielā 5 ar katlu māju Mičurina ielā 12a, kā rezultātā tika veikta siltumtrases rekonstrukcija, kā arī uzbūvēti jauni siltumtīkli. Siltumtrases rekonstrukcija dos iespēju samazināt siltumenerģijas pārvades un sadales zudumus.
	Dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2012.gadā ir veikti daudzdzīvokļu māju jumtu un sienu kapitālremonti, 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.
	Rādītāja nosaukums
	Sabiedrība saviem darbiniekiem piedāvā stabilu un konkrētu atalgojumu, kā arī apmācības iespējas. Nozaru speciālistu kvalifikācijas izaugsme ir viens no sabiedrības mērķiem. 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 iesākta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” II kārtas 2. būvdarbu līguma izpilde pilsētas centrālajā daļā. Ar SIA „Siltums Jums” 2012.gada 11.septembrī tika noslēgts līgums „Dagdas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve,urbumu sakārtošana”. Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: 617 324,55 LVL.
	Īstenotais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības attīstības projekts tuvojas noslēgumam. Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pakalpojuma pieejamību, kā arī sekmēs ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu, un nodrošinās apkārtējās vides aizsardzību pret piesārņojumu, ko radītu 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. 2012. gadā, lai veicinātu sabiedrības finanšu stabilitāti, tiek plānots piedāvāt sniegt būvtehnikas nomas un pārējo komercpakalpojumu plašāku klāstu un līdz šim sniegto komunālo pakalpojumu pilnveidošanu, kā arī turpināt sekmēt jaunu abonentu pieslēgšanos uzbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, jo to paredz realizētā projekta mērķi.
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