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Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 46.pantu, likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 
30.pantu, Finanšu ministra 
2018.gada 18.decembra rīkojumu 
Nr.488 “Par valsts pagaidu 
budžetu 2019.gadam” 

 
1. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2019.gadam 

ieņēmumus 25 101 919 euro apmērā un izdevumus atbilstoši funkcionālajām un 
ekonomiskajām kategorijām  26 158 598  euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.  

 
2. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2019.gadam 

deficīta finansēšanu  1 056 679 euro apmērā, izmantojot  naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikumu gada sākumā 2 659 320 euro, saglabājot atlikumu gada beigās 831 871 euro, 
saņemto aizņēmumu apjomu 2 107 819 euro, nodrošinot aizņēmumu atmaksu                
2 878 589 euro  saskaņā ar 1. pielikumu.  

 
3. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 

2019.gadam ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada 
sākumā un gada beigās 14 557 euro saskaņā ar 2.pielikumu. 

 
 4.  Apstiprināt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus Daugavpils novada 

pašvaldības pagastu pārvalžu ieņēmumos 1 166 176 euro  apmērā.  
 
5. Apstiprināt dabas resursa nodokļa ieņēmumus Daugavpils novada domes 

pamatbudžeta ieņēmumos  675 000 euro  apmērā un noteikt, ka šie ieņēmumi tiek izlietoti 
atbilstoši Daugavpils novada domes 2015.gada 12.februāra noteikumiem Nr.1 „Daugavpils 
novada pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu izlietošanas kārtība”. 
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6. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības aizņēmumus un galvojumus 2019.gadā 
saskaņā ar 3.pielikumu.  

 
7. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžetā 2019.gadam līdzekļus 

neparedzētiem gadījumiem 100 000 euro apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp Daugavpils 
novada pašvaldības budžeta grozījumiem, Daugavpils novada dome pieņem lēmumus par 
līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.  Līdzekļus līdz 
2 800 euro var piešķirt ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Visus 
piešķīrumus iekļauj kārtējos attiecīgā gada Daugavpils novada pašvaldības budžeta 
grozījumos,  kurus pieņem Daugavpils novada dome.  

 
 8. Noteikt, ka šādu valsts programmu: 
 8.1. „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” – 1 584 387 euro, 
„Valsts dotācijas mācību līdzekļu iegādei”, „Valsts dotācijas skolēnu brīvpusdienām” -           
114 731 euro, “Valsts dotācijas asistenta pakalpojumiem izglītības iestādē”, izpildītāja ir 
Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde un tā nodrošina programmu finansēšanas 
plānu iesniegšanai Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē; 

 8.2. „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” – 583 624 euro, izpildītāja ir Medumu 
internātpamatskola. Daugavpils novada domes Finanšu pārvalde nodrošina faktiski 
saņemtās dotācijas līdzekļu piešķiršanu Medumu internātpamatskolai; 

 8.3. „Mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai” – 12 639 euro,  
izpildītāja ir Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tā nodrošina programmas 
finansēšanas plāna iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē; 

 8.4. „Mērķdotācijas Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atlīdzībai” – 188 252 euro, 
finansējuma saņēmējas un izpildītājas ir mūzikas un mākslas skolas, kurām ir noslēgts 
līgums ar Latvijas Nacionālo kultūras centru; 

 8.5. „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” – 1 012 710 euro, izpildītāja ir 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda komisija un tā nodrošina programmas 
finansēšanas plāna iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē;  

 8.6. „Mērķdotācija valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbības 
nodrošināšanai” – 13 800 euro, izpildītāja ir Daugavpils novada domes Attīstības pārvalde 
un tā nodrošina programmas finansēšanas plāna iesniegšanu Daugavpils novada domes 
Finanšu pārvaldē; 

 8.7. „Dotācija nodarbinātības programmas īstenošanai - Algotie sabiedriskie darbi” – 
459 400 euro, izpildītājs ir Daugavpils novada Sociālais dienests un tas nodrošina 
programmas finansēšanas plāna iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē; 

 8.8. “Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām par personām, kuras ievietotas ilgstošas 
sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim” – 8 540 euro, izpildītājs ir Višķu 
sociālās aprūpes centrs. Daugavpils novada domes Finanšu pārvalde nodrošina faktiski 
saņemtās dotācijas līdzekļu piešķiršanu Višķu sociālās aprūpes centram; 

 8.9.“Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 
pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem” – 382 824 euro, 
finansējuma saņēmējs un izpildītājs ir Sociālās aprūpes centrs “Pīlādzis”; 

 8.10. “Par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu personām Daugavpils 
novadā” – 35 298,00 euro, finansējuma saņēmējas un izpildītājas ir Daugavpils novada 
pašvaldības pagastu pārvaldes, kurām ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu; 
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 8.11. “Par asistenta pakalpojumiem pašvaldībā” – 120 935 euro, finansējuma 
saņēmējs un izpildītājs ir Daugavpils novada Sociālais dienests. 

 
9.Noteikt, ka šādu pašvaldības programmu: 
9.1. „Pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu ēdināšana no pašvaldības budžetā 

paredzētajiem līdzekļiem” – 123 508 euro, „Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu        
5.-6. gadīgo audzēkņu ēdināšana no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem” – 
14 153 euro, izpildītāja ir Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde un tā nodrošina 
programmu finansēšanas plānu iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē; 

9.2. „Atbalsta fonds biedrībām” – 36 000 euro apmērā, izpildītāja ir Daugavpils 
novada Atbalsta fonda biedrībām finansējuma piešķiršanas komisija un tā nodrošina 
programmu finansēšanas plānu iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē; 

9.3. „Subsīdijas reliģiskajām organizācijām” – 25 000 euro apmērā, izpildītāja ir 
Daugavpils novada Subsīdijas reliģiskajām organizācijām piešķiršanas komisija  un tā 
nodrošina programmu finansēšanas plānu iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu 
pārvaldē; 

9.4. „Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanas 
fonds” – 4 000 euro apmērā un “Pašvaldības līdzfinansējums Valsts aizsargājamo 
arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu 
saglabāšanai”- 7 000 euro apmērā, izpildītāja ir Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tā 
nodrošina programmas finansēšanas plāna iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu 
pārvaldē; 

9.5. „Pašvaldību stipendiju fonds” – 16 500 euro apmērā, izpildītāja ir Stipendiju 
piešķiršanas komisija un tā nodrošina programmu finansēšanas plānu iesniegšanu 
Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē; 

9.6. „Skolēnu vasaras nodarbinātība” – 32 000 euro apmērā, izpildītāja ir Daugavpils 
novada domes Attīstības pārvalde un tā nodrošina programmas finansēšanas plāna 
iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē; 

9.7. „Atbalsts vietējām rīcības grupām” – 43 000 euro apmērā, izpildītāja ir 
Daugavpils novada domes Attīstības pārvalde un tā nodrošina programmas finansēšanas 
plānu iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē; 

9.8. “Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” – 57 113 euro apmērā, izpildītāja ir Daugavpils novada 
domes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas komisija un tā 
nodrošina programmu finansēšanas plānu iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu 
pārvaldē. 

 
10. Noteikt, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētos projektus, kuriem nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums vai 
priekšfinansējums, kurš netiek atgūts budžeta gada laikā, atļauts veikt, ja Daugavpils novada 
dome pieņem lēmumu par projekta īstenošanu un apstiprina projekta ieņēmumu un 
izdevumu tāmi.  

 
11. Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz Daugavpils 

novada pašvaldības budžeta iestādes, administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild 
pakalpojuma sniedzējs – Daugavpils novada pašvaldības budžeta iestāde. 
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         12. Noteikt, ka Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldei saskaņā ar noslēgtajiem 
kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2019.gadā jānodrošina Valsts kases kredītu 
pamatsummas atmaksa un kredītu procentu samaksa, bet uzņemto saistību atmaksa pret 
Vides investīciju fondu un Nodrošinājuma valsts aģentūru jānodrošina Daugavpils novada 
pašvaldības pagastu pārvaldēm. 
 
         13. Noteikt, ka Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldei ir tiesības atvērt 
pamatbudžeta ikmēneša asignējumus proporcionāli Daugavpils novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumu – iedzīvotāju ienākuma nodokļa, dotācijas no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda un speciālās dotācijas - izpildei, bet nepārsniedzot 1/12 daļas apmēru 
no budžetā paredzētās summas.  
 
          14.  Noteikt, ka Daugavpils novada pašvaldības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par to, lai 
iestādes ikmēneša izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz 1/12 daļas apmēru no budžetā 
plānotajiem izdevumiem, vienlaicīgi nepārsniedzot attiecīgajai funkcijai tāmē apstiprinātos 
pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām, 
kādā tiem atbilstoši apstiprinātajam Daugavpils novada pašvaldības budžetam Daugavpils 
novada domes Finanšu pārvalde asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no 
budžeta izpildītāja faktiski iegūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
un citiem pašu ieņēmumiem. 
 
      15. Noteikt, ka Daugavpils novada pašvaldības budžetā 2018.gadam apstiprinātie, 
uzsāktie, bet nepabeigtie investīciju objekti 2019.gadā finansējami līdz to pabeigšanai, 
veicot apropriāciju un rēķinu samaksu attiecīgajam objektam, bet nepārsniedzot 2018.gadā 
neizmantoto līdzekļu apjomu. 
 
        16. Noteikt, ka Daugavpils novada pašvaldības iestāžu vadītājiem līdz 2019.gada 
15.februārim atbilstoši budžetā apstiprinātajām programmām, programmu tāmēs 
apstiprinātajam apjomam 2019.gadam un saskaņā ar asignējumu piešķiršanas un izpildes 
kārtību sagatavot iestādes struktūrvienību finansēšanas plānu. 
 
         17. Noteikt, ka grozījumi Daugavpils novada pašvaldības budžetā 2019.gadam tiek 
veikti atbilstoši Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra instrukcijas Nr.2 
„Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 
kontroles kārtība” (turpmāk – Instrukcija) prasībām, paredzot, ka: 
         17.1. pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanai un optisko redzes korekcijas 
līdzekļu iegādes kompensēšanai paredzēto finansējumu iestādei šim mērķim piešķirtā 
budžeta ietvaros starp funkcionālajām kategorijām groza Instrukcijas 42.punktā noteiktajā 
kārtībā; 
        17.2. kopējos iestādes budžetā plānotos izdevumus patērētāju radīto notekūdeņu 
novadīšanai un attīrīšanai, ūdensapgādes nodrošināšanai patērētājiem, siltumenerģijas 
ražošanai un piegādei, Daugavpils novada mēroga pasākumu un konkursu rīkošanai groza 
Instrukcijas 44.punktā noteiktajā kārtībā; 
       17.3. grozījumus no mērķdotācijām finansēto izdevumu sadalījumā pa 
ekonomiskajām kategorijām veic Instrukcijas 42.punktā paredzētajā kārtībā; 
       17.4. Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžetā 2019.gadam Daugavpils novada 
attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam īstenošanai 
paredzētos līdzekļus groza Instrukcijas 45.punktā noteiktajā kārtībā;  
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        17.5. līdzekļus, kas paredzēti Daugavpils novada domes, struktūrvienību un pagastu 
pārvalžu projektu īstenošanai līdz projekta tāmes apstiprināšanai pēc Daugavpils novada 
domes Attīstības pārvaldes ierosinājuma, saskaņojot ar Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektoru, groza Instrukcijas 45.punktā noteiktajā kārtībā;  
       17.6. grozījumus sociālo pabalstu iedzīvotājiem izmaksai paredzēto līdzekļu sadalē 
starp iestādēm un ekonomiskajām kategorijām pēc Daugavpils novada Sociālā dienesta 
ierosinājuma veic Instrukcijas 45.pantā paredzētajā kārtībā.  
        
         18. Noteikt, ka nodokļu maksājumi ir uzskatāmi par absolūti prioritāriem, un tiek 
garantēti ar attiecīgās iestādes budžetu. Jebkādas soda sankcijas par prettiesisku, vainojamu 
rīcību par nepilnīgu nodokļa nomaksu tiks ieturētas no attiecīgo iestāžu vadītāju atalgojuma 
likumā noteiktajā kārtībā. 
 
         19. Daugavpils novada pašvaldības iestāžu vadītāju darbībai jāatbilst likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām. 
 
          20. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības 
mantu un finanšu līdzekļiem būtu likumīga, lietderīga un pareiza. 
 
          21. Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu 
ievērošanu, ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju. 
 
         22. Noteikt, ka pilnvarojumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, 
var tikt grozīti ar brīdi, kad stājas spēkā likums “Par valsts budžetu 2019.gadam”. 

 
 23. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Daugavpils novada 

domes: 
 23.1. 2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.15 „Daugavpils novada 

pašvaldības budžets  2018.gadam”; 

 23.2. 2018.gada 31.maija saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 „Daugavpils novada pašvaldības 

budžets  2018.gadam””;  

 23.3. 2018.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Daugavpils novada 

domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 „Daugavpils novada pašvaldības 

budžets  2018.gadam””;  

 23.4. 2018.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.33 „Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 „Daugavpils novada 

pašvaldības budžets  2018.gadam””.  

 

 

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājs         A.Kucins 

 

 

 


