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Grozījumi Daugavpils novada domes 2019.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos 

Nr.34 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 46.pantu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 30.pantu 

 

 
Izdarīt Daugavpils novada domes 2019.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos 

Nr.34 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam” šādus grozījumus: 
 

           1. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā: 
“1. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

2019.gadam ieņēmumus 26 792 716 euro apmērā un izdevumus atbilstoši funkcionālajām 
un ekonomiskajām kategorijām 30 300 709 euro apmērā un līdzdalību pašu kapitāla            
20 000 euro saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2019.gadam 
deficīta finansēšanu  3 507 993 euro apmērā, izmantojot  naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikumu gada sākumā 2 659 330 euro, saglabājot atlikumu gada beigās 503 502 euro, 
saņemto aizņēmumu apjomu  4 368 383 euro, nodrošinot aizņēmumu atmaksu  2 996 218 

euro saskaņā ar 1. pielikumu.”. 
 
2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

“6. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības aizņēmumus un galvojumus 
2019.gadā saskaņā ar 3.pielikumu.”. 

 
3. Izteikt 8.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

   “8.8. “Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām par personām, kuras ievietotas ilgstošas 
sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim” – 10 440 euro, izpildītājs ir Višķu 
sociālās aprūpes centrs. Daugavpils novada domes Finanšu pārvalde nodrošina faktiski 

saņemtās dotācijas līdzekļu piešķiršanu Višķu sociālās aprūpes centram;”. 
 



  

 

 
4. Izteikt 9.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

  “9.8. “Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” - 146 235 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.”. 
 
5. Izteikt 13. un 14.punktu  šādā redakcijā: 

         “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.   

         14.  Noteikt, ka Daugavpils novada pašvaldības iestāžu vadītāji ir atbildīgi par to, lai 
iestādes izdevumi nepārsniedz budžetā plānotos izdevumus, 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.”. 

 
6. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē 22.punkts. 

 

 

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājs         A.Kucins 

 

 

 
 


