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Daugavpils novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.34 
 

„Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 

  
    Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam ir izstrādāts atbilstoši likuma 

„Par budžetu un finanšu vadību”,  „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma, Finanšu ministra 
2018.gada 18.decembra rīkojuma Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, 
likuma “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam”, Pašvaldības 
finanšu izlīdzināšanas likuma un citu normatīvo aktu prasībām.  

Daugavpils novada pašvaldības budžets ir pašvaldības finanšu sistēmas 
funkcionālais pamats un tā veidošanas procesa galvenie uzdevumi ir maksimāla visu 
materiālo un finanšu resursu izzināšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu 
noteikšana, lai Daugavpils novada pašvaldība varētu veikt likumā „Par pašvaldībām” 
noteiktās funkcijas, nodrošinot tās pēc iespējas tuvāk Daugavpils novada  iedzīvotājiem.  

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžetā 2019.gadam konsolidēti 13,8 milj. 
euro gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā. Konsolidētais ieņēmumu un izdevumu sadalījums 
starp pašvaldības budžeta iestādēm attēlots paskaidrojuma raksta 1.pielikumā. Pašvaldības 
budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi attēloti paskaidrojuma raksta 
2.pielikumā. Daugavpils novads ir LIELPILSĒTAS AVANTELPA, kura nodrošina 
pieejamību Daugavpils pilsētas koncentrētiem resursiem. Tā ir lauku teritorija ap 
lielpilsētu, un visa novada dzīve norit lauku-pilsētas mijiedarbības procesu ietekmē. Tas ir 
tilts un vārti. Tā ir pierobežas telpa starp Latgales lielāko attīstības centru un reģiona lauku 
teritorijām. Tā ir Latvijas dienvidaustrumu pierobeža, kur saplūst Eiropas Savienības ārējā 
robeža ar iekšējās robežas zonu. Daugavpils novada teritorija ir gan pilsētas „zaļā josla”, 
gan tās ekonomiskais resurss. (Attīstības programma, 2.Stratēģiskā daļa, 2.1. Daugavpils 
novada vizītkarte, 2.lpp. )  

 Daugavpils novads ir iezīmējis šādus vertikālās attīstības virzienus:  
 Daugavpils novada infrastruktūras un vides sakārtošana;  
 uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstības veicināšana;  
 sociālās sfēras, veselības, izglītības, kultūras un sporta iestāžu darba efektivitātes 
   uzlabošana;  
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 kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana; 
 pašpārvaldes darba uzlabošana.  
 

 Horizontālie attīstības virzieni:  
  līdzsvarota teritorijas attīstība; 
  kvalificētu cilvēkresursu piesaiste un attīstība; 
  vides kvalitātes uzlabošana; 
  vides un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem;  
  teritorijas atpazīstamības veicināšana;  
  pilsoniskas, aktīvas sabiedrības veidošana. 

 Daugavpils novada pašvaldības attīstības stratēģiskais mērķis ir panākt sabalansētu 
Daugavpils novada teritorijas attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu, dabas 
un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un prasmīgu izmantošanu. Daugavpils novada 
ilgtermiņa prioritāte ir stiprināt novada kapacitāti, lai to panāktu ir apstiprinātas 4 vidējā 
termiņa prioritātes, kuras ir ņemtas vērā 2019.gada budžeta sagatavošanā.  
1. Vidējā termiņa prioritātei - novada cilvēkkapitāla produktivitātes palielināšanai        

(U1), kuras mērķis ir  prasmīgs, uzņēmīgs, ekonomiski un sociāli aktīvs un aizsargāts, 
kreatīvi domājošs novada iedzīvotājs, attīstības plānā noteikto uzdevumu veikšanai 
2019.gada budžetā ir novirzīti 10,5 milj. euro. Ir atbalstīti vairāki šīs programmas 
izvirzītie uzdevumi, paredzot vislielāko šī finansējuma daļu vispārējās izglītības 
kvalitātes un pieejamības uzlabošanai 5,1 milj. euro un sociālās izslēgtības mazināšanai 
novada sabiedrībā 3,6 milj. euro (paskaidrojuma raksta  3.pielikums). 

2. Vidējā termiņa prioritātei - kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšana 

novada teritorijā (U2), kuras mērķis ir daudzfunkcionāla, droša, kopta, arhitektoniski 
sabalansēta, harmoniski iekļauta kultūrvidē un dabas ainavā, ar daudzveidīgu piemērotā 
mājokļa, sociālās infrastruktūras un publiskās telpas piedāvājumu nepiesārņotā vidē, 
garīgām un fiziskām aktivitātēm labvēlīga, novada iedzīvotājiem telpiski un finansiāli 
pieejama telpa, kas veido cilvēku garīgi bagātu, labestīgu, sabiedriski iekļautu, saglabā 
veselību, vairo atbildības sajūtu un vēlmi pilnveidoties, kopumā uzlabojot cilvēku 
dzīves apstākļus un vairojot novada pievilcību, attīstības plānā noteikto uzdevumu 
veikšanai 2019.gada budžetā ir novirzīti 12,1 milj. euro. Ir atbalstīti vairāki šīs 
programmas izvirzītie uzdevumi, paredzot vislielāko šī finansējuma daļu pašvaldības 
darbības efektivitātes uzlabošanai  4 milj. euro, novada transporta tīkla tehniskā 
stāvokļa uzlabošanai 1,9 milj. euro un sociālo pakalpojumu sniegšanas bāzes 
uzlabošanai 1,2 milj. euro (paskaidrojuma raksta 3.pielikums). 

3. Vidējā termiņa prioritātei - novada ekonomiskā potenciāla  izmantošanas efektivitātes 

celšana (U3), kuras mērķis ir veiksmīga ekonomiskā darbība, kas veido stabilu 
pašvaldības budžeta ieņēmumu (nodokļu) bāzi, paplašina nodarbinātības un 
sistemātisko ienākumu iespējas novadā, kā rezultātā paaugstinās dzīves līmenis novada 
teritorijā, attīstības plānā noteikto uzdevumu veikšanai 2019.gada budžetā ir novirzīti 
0,3 milj. euro. Ir atbalstīts šīs programmas uzdevums – veidot uzņēmējdarbības 
attīstībai labvēlīgu vidi un atbalsta sistēmu (paskaidrojuma raksta  3.pielikums). 

4. Vidējā termiņa prioritātei - novada kultūras un dabas telpas identitātes saglabāšana 

(U4), kuras mērķis ir apzinātas, radoši un efektīvi izmantojamās, veiksmīgi 
pozicionētas, cauri laikiem saglabājamās novada kultūras un dabas vērtības, kuras 
izraisa lepnumu un piederības izjūtu novadam, veicina reģiona sabiedrības saliedētību, 
nodrošina telpas vitalitāti, jo ir tās attīstības avots, attīstības plānā noteikto uzdevumu 
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veikšanai 2019.gada budžetā ir novirzīti 2,5 milj. euro. Ir atbalstīti vairāki šīs 
programmas izvirzītie uzdevumi, paredzot vislielāko šī finansējuma daļu dažādu 
novada sabiedrības grupu pieejamības kultūras pasākumiem un profesionālajai mākslai 
nodrošināšanai 1 milj. euro un līdzsvarotu, kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšanai 0,5 milj. euro (paskaidrojuma raksta 3.pielikums). 

 
        Stratēģija un no tās izrietošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir pamats 

pašvaldības budžeta sastādīšanai, investīciju piesaistei un atbalsta sniegšanai. 
 
     Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam ir sagatavots apstākļos, kad 
joprojām nav  pieņemts likums par valsts budžetu 2019.gadam. Virkne Daugavpils novada 
budžeta ieņēmumu plānoti, pamatojoties uz Finanšu ministra 2018.gada 18.decembra 
rīkojumā Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” noteikto.  Budžetā iekļautas ar 
rīkojumu apstiprinātās mērķdotācijas pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 
daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un 
garīgās attīstības traucējumiem, pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām, māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  Valsts pagaidu budžetā apstiprināta arī 
valsts budžeta dotācija pašvaldībām, turpinot nemainīgu likuma “Par vidēja termiņa 
budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” politiku, ņemts vērā, ka plānotie 
pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju ir 19,6% no plānotajiem 
kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai. Ar rīkojumu ir apstiprināta 
valsts dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam un speciālā dotācija. Daugavpils 
novadam ir piešķirta arī dotācija par diviem iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un 
centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim. 

Finanšu ministra rīkojumā par valsts pagaidu budžetu ir noteikts, ka pašvaldības 
Valsts kases  aizņēmumus var pieprasīt vienīgi no Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzekļiem finansētiem projektiem, kā arī iepriekšējos gados uzsāktiem 
projektiem, kuriem aizņēmums piešķirts izmantošanai vidēja termiņa budžeta ietvara 
periodā, un nosacījums, ka šo aizņēmumu kopējais apjoms nepārsniedz vidēja termiņa 
budžeta ietvara likumā noteikto līmeni. Vienlaicīgi noteikts, ka nav tiesību uzņemties 
ilgtermiņa saistības, izņemot saistības līdz pieciem gadiem pašvaldību autonomo funkciju 
nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja 
tehnikas iegādei un dažu noteikto investīciju projektu īstenošanai. Minētie noteikumi ir 
ievēroti Daugavpils novada pašvaldības budžeta 2019.gadam sagatavošanā. 
          Daugavpils novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 
Speciālā budžeta ieņēmumus 2019.gadā veido ziedojumi un dāvinājumi. Daugavpils 
novada pašvaldībā no 2017.gada pamatbudžetā tiek apvienoti pamatbudžeta un speciālā 
budžeta ieņēmumi un izdevumi, kuri līdz 2017.gadam pašvaldības speciālajā budžetā 
veidoja ar pašvaldības pamatbudžetu nesaistītos iezīmētos ieņēmumus - dabas resursu 
nodokli un valsts mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem (ielām), kas paredzēti īpašu 
izdevumu segšanai un kuru līdzekļi izlietojami saistībā ar minētajiem ieņēmumiem. 
Apvienojot šos ieņēmumus pamatbudžetā to izlietojums paliek joprojām specifisks, 
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ievērojot valstī noteiktos likumus. Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada budžeta 
projekta izdevumu noteikšanas pamatprincipos tika noteikts, ka budžeta izdevumi 
2019.gada pamatbudžetā tiek plānoti, nepārsniedzot Daugavpils novada domes 2018.gada 
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 „Daugavpils novada pašvaldības budžets 
2018.gadam” paredzētos uzturēšanas izdevumus.  
           Arvien vairāk valsts veido politiku, kad pašvaldībām tiek piešķirtas mērķdotācijas 
dažādu pašvaldības funkciju veikšanai. Daugavpils novadam 2019.gadā uz šo brīdi 
piešķirtas valsts mērķdotācijas 4 594 431 euro apmērā. Savukārt, dotācijas no         
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – PFIF) 6 552 332 euro un speciālās 
dotācijas 291 351 euro apmērā izlietošanas mērķis nav norādīts. Speciālā dotācija tiek 
piešķirta pašvaldībām ar mērķi mazināt nodokļu reformas ietekmi uz pašvaldību budžetu 
un saglabāt tās finanšu iespējas vismaz iepriekšējā gada līmenī. Tas ir iestrādāts likuma 
“Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” nostādnēs, ietverot vēl 
arī 2020.gadu. 
       No valsts budžeta iestādēm saņemtā dotācija Eiropas Savienības  projektu 
īstenošanai plānota 1 560 261 euro atbilstoši ar Daugavpils novada domes lēmumu 
apstiprinātajām projektu tāmēm. 
         Valsts budžeta transferti daļēji finansētām budžeta iestādēm plānoti 199 008 euro, ko 
saņemam no Plānošanas reģiona un ir paredzēts Deinsticionalizācijas projektam. 
          Iedzīvotāju ienākuma nodoklis plānots 7680,6 tūkst. euro, pamatojoties uz Finanšu 
ministrijas prognozēm un PFIF aprēķinā paredzētajam.  

Īpašuma nodoklis 2019.gadā plānots 1 166,2 tūkst. euro. Valsts PFIF aprēķinā 
piemēro iekasejamības procentu 85, bet mēs plānojam iekasēt no tekošajam gadam 
aprēķinātā nodokļa 90% par zemi un dzīvokļiem, par pārējām ēkām 85%, papildus arī 
iekasējot nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem. (2018.g. plāns - 1202 tūkst. euro).  

Ieņēmumus no dabas resursu nodokļa plānojam 675 tūkst. euro apmērā. Dabas 
resursu nodokļa ieņēmumi tiek novirzīti pasākumiem, kuri atbilst Daugavpils novada 
domes 2015.gada 12.februāra noteikumos Nr.1 “Daugavpils novada pašvaldības vides 
aizsardzības līdzekļu izlietošanas kārtība” paredzētajam un atbilstoši tam 2019.gada 
budžetā ir ieplānoti izdevumi 763,8 tūkst. euro (paskaidrojuma raksta 4.pielikums). Šiem 
izdevumiem ir novirzīts arī 2018.gadā dabas resursu nodokļa ieņēmumu neizlietotais 
atlikums, kas  gada sākumā ir 305,8 tūkst. euro.  
        Nenodokļu ieņēmumi plānoti 224,5 tūkst. euro  (2018.gadā - 227,8 tūkst. euro). 
         Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem plānoti         
1735,9 tūkst. euro (2018.gada plāns - 1740,5 tūkst. euro). 

         No 2018.gada 1.jūlija stājās spēkā Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 
noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas 
nosaka jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību  vai tās daļas 
iznomāšanu, nomas maksas aprēķināšanas kārtību un citus nosacījumus. Pašvaldība ir 
tiesīga iznomāt apbūvētu zemes vienību tikai  būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam 
vai lietotājam. Apbūvētas zemes vienības  nomas maksa ir 1.5% no zemes vienības 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. Savukārt, nepabūvētu zemes vienību 
varēs nodot nomā tikai izsoles kārtībā, vai arī turpināt nomāt, nepārsniedzot kopējo nomas 
termiņu 30 gadus. Abos gadījumos nomas maksa tiek noteikta tirgus vērtībā, tas nozīmē, 
ka to noteiks sertificēts  vērtētājs. Līdz ar to 2019.gadā ir paredzama zemes nomas maksas 
paaugstināšanās, bet nav prognozējams vai šī brīža nomnieki tā rezultātā turpinās nomāt,  
tāpēc zemes nomu plānojam piesardzīgi 2018.gada līmenī, t.i., 78,8 tūkst. euro. 
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Daugavpils novada domes 2018.gada 29.novembra lēmumā  Nr.1172 “Par 
Daugavpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu, 
dzīvojamo telpu īres un pakalpojumu līgumiem” noteikts, ka dzīvojamās telpas īres maksa 
mēnesī ir 1.0% no dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības, kura noteikta pēc Valsts zemes 
dienesta datiem uz katra pārskata gada 1.janvāri. Jaunā īres maksa stāsies spēkā no 
2019.gada 1.februāra. Daugavpils novadā kopumā īres maksas ieņēmumi plānoti vairāk kā  
iepriekšējā gadā - 240,2 tūkst. euro (2018.gadā - 195 tūkst. euro). Īres maksa būs atšķirīga 
īrniekiem, jo kadastrālā vērtība ir dažāda. Vērtību ietekmē gan ēkas tehniskie parametri, 
gan atrašanās vieta, u.c. rādītāji. Īrnieki  maksās tikai īri, bet apsaimniekošanas izdevumi 
apsaimniekotājam  tiks segti no iekasētās īres. 

Tādejādi komunālo pakalpojumu ieņēmumi savukārt plānoti 683,2 tūkst. euro, 
(2018.gadā - 762,3 tūkst. euro). Pārējo komunālo pakalpojumu ieņēmumi plānoti 
2018.gada līmenī, jo to tarifs nemainījās, plānu ietekmēja vien plānotais saražotais 
pakalpojuma apjoms.  
      Ārvalstu finanšu palīdzība plānota 84,5 tūkst. euro ar Daugavpils novada domes 
lēmumu atbalstīto Eiropas Savienības projektu īstenošanai.  
     Pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms 2019.gadam tiek plānots  25,1 milj. euro 
apmērā. Kopējie izdevumi  pēc funkcionālajām kategorijām tiek plānoti 26,2 milj. euro, 
kuru finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2,7 milj. euro un 
aizņēmumi 2,1 milj. euro. Gada laikā jāatmaksā iepriekš izmantotie aizņēmumi                    
2,9 milj. euro. Uz šo brīdi plānots naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0,8 milj. euro. 
           Daugavpils novada pašvaldības budžets apstiprināts ar nosacījumu, ka tas var tikt 
grozīts ar brīdi, kad stājas spēkā likums “Par valsts budžetu 2019.gadam”. Uz šo brīdi 
pašvaldības 2019.gada budžetā  nav iekļauti izdevumi iecerēm, kuras iezīmētas Investīciju 
plānā 2017.-2019.gadam un  kurām nav skaidrs finansēšanas avots.  

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2019.gadam plānoti      
26,2 milj. euro un tie ir novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – 
pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu, sporta un kultūras 
pasākumu, komunālo dienestu, pagastu pārvalžu un pašvaldības iestāžu uzturēšanai, 
pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Pašvaldības budžets ir sagatavots, 
pamatojoties uz bāzes izdevumu apjomu, kā arī ņemti vērā un iekļauti budžetā projekti un 
pasākumi, kas tiek finansēti no Eiropas Savienības fondiem, no Valsts budžeta 
programmām un citiem ar Daugavpils novada domes lēmumu atbalstītiem īpašiem 
mērķiem. Šobrīd plānoti līdzekļi arī neparedzētiem gadījumiem 100 tūkst. euro apmērā. 

  Bāzes uzturēšanas izdevumu, kurus sedzam no pašvaldības līdzekļiem, pieaugums 
pret 2018.gadu sastāda 200,8 tūkst. euro, šo pieaugumu veido: 

- savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām (galvenokārt, par izglītības 
pakalpojumiem) - 148,3 tūkst. euro pieaugums, plānojam uz 2019.gadu 805,8 tūkst. 
euro; 

- budžeta iestāžu izmaksu pieaugums par apkuri un kurināmo - 122,3 tūkst. euro,  kopā 
pašvaldībā tā nodrošinājumam plānojam 789 tūkst. euro;  

- atlīdzības fonda līdzekļi pieauga par 113,2 tūkst. euro, to veido pieaugums pedagogu 
atalgojumam 75,8 tūkst. euro, medicīnas darbiniekiem 18,2 tūkst. euro un pārējiem 
19,2 tūkst. euro. Kopā izdevumi atlīdzībai  no pašvaldības līdzekļiem plānoti      
10 080 tūkst. euro apmērā; 
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- izdevumi skolēnu ēdināšanai palielināti par 20,1 tūkst. euro, no tiem pašvaldības 
līdzekļi  8 tūkst. euro un 12,1 tūkst. euro no vecāku maksājumiem, jo no 2018.gada 
1.septembra ir pieaugušas ēdināšanas izmaksas. 2019.gadā plānotas ēdināšanas 
izmaksas 257 tūkst. euro; 

- paredzot degvielas cenu pieaugumu, ir papildus ieplānoti 58,1 tūkst. euro, kopā 
plānotas izmaksas 570,9 tūkst. euro; 

- sociālie pabalsti iedzīvotājiem plānoti mazākā apmērā par 33,6 tūkst. euro, 
neraugoties uz to, ka dažu pabalstu apmērs ir palielināts. 2019.gadā plānoti           
438,4 tūkst. euro pabalstiem; 

- samazināti arī dažāda veida pārējie izdevumi par 227,6 tūkst. euro, kopā plānojot uz 
šo brīdi tos 4227,3 tūkst. euro apmērā. 
2019.gada pašvaldības budžetā valsts  piešķirtās mērķdotācijas ieplānotas pilnā 

apjomā tam paredzēto izdevumu segšanai, kopsummā tie ir 4594,4 tūkst. euro.  Ar 
Daugavpils novada domes lēmumu atbalstīto Eiropas Savienības dažādu fondu projektu 
īstenošanai plānoti izdevumi 3305,7 tūkst. euro, pārējiem Investīciju plāna projektiem, 
kuru īstenošana uzsākta 2018.gadā un turpinās 2019.gadā  plānoti līdzekļi 276,9 tūkst. 
euro apjomā. 
         Daugavpils novada budžetā 2019.gadam ir atbalstītas un ieplānotas izmaksas šādām 
pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām: 
           *  Atbilstoši Daugavpils novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajiem 
noteikumiem Nr.22 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un 
piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās” 2019.gadā izdevumi šim mērķim plānoti 57 113 euro. 2018.gadā pieņemti divi 
lēmumi par pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pieteikumu reģistrā ir reģistrētas un ar domes lēmumu atbalstītas divas dzīvojamās mājas: 

1.  18.novembra iela 420, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 
energoefektivitātes pasākums – gala sienu siltināšana, summa - 12 542 euro, 
(Daugavpils novada domes 28.06.2018. lēmums Nr. 916), ir veikts būvdarbu 
iepirkums; 

2.   Skolas iela 13, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, energoefektivitātes 
pasākums - jumta seguma nomaiņa ar bēniņu siltināšanu, summa - 22 800 euro, 
(Daugavpils novada domes 27.09.2018. lēmums Nr.1063), uz šo brīdi vēl nav 
izsludināts iepirkums. 

        Tika pieņemts Daugavpils novada domes 2018.gada 14.jūnija lēmums Nr.884 “Par 
Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.6, Ķieģeļu iela, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, 
Daugavpils novads, dzīvokļu īpašniekiem piešķiršanu”. Būvdarbi tika pabeigti  un nodoti 
tikai 2019.gada 16.janvārī. 2018.gadā paredzētā, bet neizmaksātā summa 21 770,67 euro  
iekļauta 2019.gadā.  
           *  Pašvaldības 2019.gada budžetā ir plānoti izdevumi 19 800 euro novada pagastu 
bibliotēku datortehnikas atjaunošanai. Lai Daugavpils novada pagastu bibliotēkas spētu 
nodrošināt kvalitatīvus informācijas pakalpojumus iedzīvotājiem un sekmētu e-
pakalpojumu attīstību, kā arī būtu pilnvērtīgi vietējo kopienu informatīvā atbalsta centri, 
kopumā nepieciešams atjaunot 22 datorus (t.i., 19 datorus lietotājiem un 3 datorus 
darbiniekiem). Tiek piedāvāts investīciju programmas īstenošanas (KUL-011) 3 gadu 
plāns, kā atjaunot bibliotēku datortehnikas resursus. 2020.gadā nepieciešams atjaunot         
25 datoru komplektus, 2021.gadā - 13 komplektus. 
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           * Daugavpils novada investīciju plānā (KUL-004) ir paredzēta grāmatu iegāde 
bibliotēkām, kuru centralizēti veic Daugavpils novada Kultūras pārvalde. 2018.gadā 
līdzekļi grāmatu iegādei  izlietoti 20 000 euro, kas tikai daļēji nodrošina iedzīvotāju 
dažādu mērķu grupu vajadzības un intereses, pagastu bibliotēku krājuma stāvokli un 
kvalitāti. 2019.gada budžetā plānoti līdzekļi grāmatu iegādei, vadoties pēc 2018.gada 
faktiskajām izmaksām – 20 000 euro, t.i., 0,86 euro uz vienu novada iedzīvotāju. 
2016.gadā KM bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumos tiek minēts, ka nepieciešams 
palielināt līdzekļus grāmatu iegādei, rēķinot vismaz 1 euro  uz vienu iedzīvotāju. 
         * 2017.-2018.gada  Būvniecības valsts kontroles birojs veica 22 Daugavpils novada 
pašvaldības publisko ēku ekspluatācijas  pārbaudi. Tika sastādīti un iesniegti Daugavpils 
novada domei atzinumi par publiskās ēkas ekspluatācijas pārbaudi. Pārbaudē konstatēto 
nepilnību novēršana ir jāveic četrās novada pašvaldības iestādēs, tās ir Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” jumta siju nomaiņa un  nostiprināšana, Zemgales 

vidusskolas ēkas  nesošo konstrukciju nostiprināšana un nojumes nojaukšana, Nīcgales 
pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana (Daugavas 
iela 4, Nīcgale, Nīcgales pagasts), Salienas vidusskolas ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana. 
Lai veiktu nepieciešamos darbus 2019.gadā plānoti līdzekļi 10 000 euro minēto objektu 
projektēšanas darbu veikšanai. 

2019.gadā jāturpina vēl 26 publisko ēku tehniskā apsekošana, šim mērķim plānoti 
20 000 euro. 
        * 2019.gadā plānojam turpināt Daugavpils novada domes 2016.gada 9.jūnija saistošo 
noteikumu Nr.8 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” izpildi. Šim mērķim plānoti 
16 500 euro, no tiem 8 000 euro jaunu stipendiātu izsludināšanai un 8 500 euro uzņemto 
saistību nodrošināšanai. Šobrīd novads izmaksā stipendiju četriem studentiem. 
        * 2019.gada budžetā ir saglabāta iespēja skolēnu vasaras nodarbināšanai, plānojot       
32 000 euro šim mērķim. 
        * Pašvaldība turpina uzsākto atbalsta sniegšanu vecākiem, nodrošinot novada skolas 
audzēkņiem ēdināšanas izmaksu segšanu 1 euro apmērā dienā uz skolēnu. Valsts piešķir 
līdzekļus skolēnu ēdināšanai mācību procesa laikā audzēkņiem no 1.-4. klasei, savukārt, 
pamatskolas audzēkņiem no 5.-9. klasei sedz pašvaldība, plānojot 2019.gadam                
123 508 euro, kā arī 5.-6.gadnieku apmācībā iesaistīto audzēkņu ēdināšanai – 14 153 euro. 
        * 2019.gadam ieplānoti līdzekļi 43 000 euro pašvaldības līdzfinansējuma 
nodrošinājumam 10% apmērā, dažāda veida sabiedriskā labuma projektiem Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmās, kur paredzamais pieejamais 
finansējuma apmērs 430 260 euro. Plānots arī sniegt atbalstu biedrību darbībai pašvaldības 
teritorijā iepriekšējā gada līmenī 36 000 euro, kā arī piešķirt aktīvām reliģiskajām 
draudzēm to darbības atbalstam 25 000 euro.  
        * Gatavojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem, kas noritēs 2020.gadā, ieplānoti 
līdzekļi 10 tūkst. euro tautas tērpu atjaunošanai. 
        * Plānoti līdzekļi 7 000 euro apmērā pašvaldības brīvprātīgajai iniciatīvai, kura 
noteikta ar Daugavpils novada domes 2018.gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem        
Nr.23 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo 
arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu 
saglabāšanai”.  
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Paskaidrojuma raksta pielikumi: 
 

1. Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta konsolidētais plānoto ieņēmumu un 
izdevumu kopsavilkums 2019.gadā pa iestādēm. 
 

2. Daugavpils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu konsolidētais plānoto 
ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadā pa iestādēm. 
 

3. Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gadam budžeta programmu 
plāns gadam.  
 

4. Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžetā 2019.gadam piešķirto līdzekļu 
apjoms atbilstoši 2015.gada 12.februāra noteikumiem Nr.1 “Daugavpils novada 
pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu izlietošanas  kārtība”. 
 

5. Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam attēlos. 
 
 
 
 

 
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājs         A.Kucins 
 
 


