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Grozījumi Daugavpils novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018.gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par 

pašvaldībām” 46.pantu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu 

 

            Izdarīt Daugavpils novada domes 2018.gada 25.janvāra  saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018.gadam” šādus grozījumus: 

 

             1. Izteikt 1., 2., 3.punktu šādā redakcijā: 

“1. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

2018.gadam ieņēmumus 23 844 619 euro apmērā un izdevumus atbilstoši funkcionālajām 

un ekonomiskajām kategorijām 26 571 520 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.”. 

 

 2. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

2018.gadam deficīta finansēšanu 2 726 406 euro apmērā, izmantojot  naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikumu gada sākumā  2 310 681 euro, saglabājot atlikumu gada beigās  

238 275 euro, saņemto aizņēmumu apjomu  3 108 511 euro, nodrošinot aizņēmumu 

atmaksu  2 439 548 euro, un līdzdalību radniecīgu uzņēmumu kapitālā 14 468 euro apmērā  

saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

 3. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 

2018.gadam ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada 

sākumā 10 009 euro un gada beigās 9 609 euro saskaņā ar 2.pielikumu.”. 

 

             2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

“6. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības aizņēmumus un galvojumus 

2018.gadā saskaņā ar 3.pielikumu.”. 

 

           3. Izteikt 8.1.un 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
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“ 8.1. “Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” - 1 661 103 euro, 

„Valsts dotācijas mācību līdzekļu iegādei”- 30 350 euro, „Valsts dotācijas skolēnu 

brīvpusdienām” – 107 969 euro, “Valsts dotācijas asistenta pakalpojumiem izglītības 

iestādē” – 2 158 euro, izpildītājs ir Izglītības pārvalde un tā nodrošina programmu 

finansēšanas plānu iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē; 

 

  8.2. “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”- 593 107 euro, izpildītājs ir Medumu 

internātpamatskola. Daugavpils novada domes Finanšu pārvalde nodrošina faktiski 

saņemtās dotācijas līdzekļu piešķiršanu Medumu internātpamatskolai;”. 

 

          4. Izteikt 8.10. un 8.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.10. “Par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu personām Daugavpils 

novadā”- 30 272 euro finansējuma saņēmējas un izpildītājas ir pagastu pārvaldes, kurām ir 

noslēgts līgums ar Nacionālās veselības dienestu; 

 

  8.11. “Par asistenta pakalpojumiem pašvaldībā” - 75 556 euro, “Mērķdotācijas 

pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem” -                 

14 471 euro finansējuma saņēmējs un izpildītājs ir Daugavpils novada Sociālais dienests;”. 

 

          5. Izteikt 9.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.8. “Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” - 132 183 euro apmērā, izpildītājs ir Daugavpils novada 

pašvaldības līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisija un tā 

nodrošina programmu finansēšanas plānu iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu 

pārvaldē.”. 

         

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja 1.vietnieks        A.Kucins 

 

 


