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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa 

saistošajiem noteikumiem Nr.37 

 

Par grozījumiem Nr.1 Daugavpils novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.34  

„Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 
 

I     PAMATBUDŽETS 

Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 1690797 0 5528 1685269 sk.zemāk 

1.0. NODOKĻU IEŅĒMUMI 99170 0 0 99170 sk.zemāk 

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa 

99170 0 0 99170 

sk.zemāk 

mailto:ddmc@drp.lv


Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

01.000 IENĀKUMA NODOKĻI 99170 0 0 99170 sk.zemāk 

01.100 Ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 
99170 0 0 99170 

sk.zemāk 

01.110   Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 
99170 0 0 99170 

sk.zemāk 

01.112      Saņemts no Valsts kases 

sadales konta pārskata gadā 

ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

99170 0 0 99170 

Precizēts atbilstoši likuma "Par Valsts budžetu 2019.gadam" 

2.0. NENODOKĻU IEŅĒMUMI 86043 0 51 85992 sk.zemāk 

08.000 IEŅĒMUMI NO 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 

85992 0 0 85992 

sk.zemāk 

08.300 Ieņēmumi no dividendēm 

(ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

kapitāla izmantošanas) 

85992 0 0 85992 

sk.zemāk 

08.390   Pārējie ieņēmumi no 

dividendēm (ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 

85992 0 0 85992 

40092 EUR SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija” dividendes 

45900 EUR SIA “Grīvas poliklīnika” dividendes 

13.000 IEŅĒMUMI NO VALSTS 

(PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMU 

IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS 

UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA 

KAPITALIZĀCIJAS 

51 0 51 0 

 

13.400 Ieņēmumi no pašvaldību 

kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas 

51 0 51 0 

 

3.0. MAKSAS PAKALPOJUMI 

UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI 
6163 0 5477 686 

sk.zemāk 



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

21.300 Ieņēmumi no iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 

1337 0 1337 0 

 

21.350   Maksa par izglītības 

pakalpojumiem 
1337 0 1337 0 

 

21.352      Ieņēmumi no vecāku 

maksām 
-6040 0 0 -6040 

Pārklasificēti ieņēmumu no vecāku maksās par vispārējās izglītības iestāžu skolēnu 

ēdināšanas pakalpojumiem 

21.359      Pārējie ieņēmumi par 

izglītības pakalpojumiem 
7377 0 1337 6040 

Pārklasificēti ieņēmumu no vecāku maksās par vispārējās izglītības iestāžu skolēnu 

ēdināšanas pakalpojumiem 

21.400 Pārējie 21.3.0.0.grupā 

neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 

budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

4826 0 4140 686 

Sk.zemāk 

21.490   Citi iepriekš neklasificētie 

pašu ieņēmumi 
4826 0 4140 686 

Sk.zemāk 

21.499      Pārējie iepriekš 

neklasificētie pašu ieņēmumi 
4826 0 4140 686 

Projekta "Vasargelišķu skatu torņa teritorijas labiekārtošana" īstenošanai (Naujenes 

pagasta pārvades 12.03.2019. līgums ar biedrību "Daugavas savienība" 

Nr.154/19.3.39) 

5.0. TRANSFERTI 1499421 0 0 1499421 sk.zemāk 

18.000 VALSTS BUDŽETA 

TRANSFERTI 
1340118 0 0 1340118 

sk.zemāk 

18.600 Pašvaldību saņemtie 

transferti no valsts budžeta 
1340118 0 0 1340118 

sk.zemāk 

18.620   Pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta transferti 
44507 0 0 44507 

1900 EUR Atbilstoši likuma "Par Valsts budžetu 2019.gadam" precizēts finansējums 

par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gadam ievietotajiem iemītniekiem 

9625 EUR Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai (Daugavpils novada domes 

22.01.2019.līgums ar LR Kultūras ministriju) 

-610 EUR Precizēts Valsts budžeta dotācijas sadalījums mūzikas un mākslas skolu 

profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu atlīdzībai (24.01.2019. LR 

Kultūras ministres rīkojums) 



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

551 EUR Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti (MK 09.10.2012.noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta 

pakalpojumus izglītības iestādē”, Izglītības pārvaldes vadītājas 11.02.2019.pārskats 

par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm nepieciešamajiem  valsts 

budžeta līdzekļiem asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 

2019. gada janvārim - augustam) 

4000 EUR VKKF projekta "Akordeona iegāde Špoģu Mūzikas un mākslas skolai" 

īstenošana (Višķu pagasta pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda 12.03.2019. 

līgums Nr.2019-1-MDM-M02027 ) 

29041 EUR Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 

atbilstoši likuma "Par Valsts budžetu 2019.gadam 

18.630   Pašvaldību no valsts 

budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās  

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

1394781 0 0 1394781 

85 EUR Atlīdzība pieaugušo izglītības koordinatoram no ESF projekta 

(Nr.8.4.1.0/16/I/001)  līdzekļiem (Daugavpils novada domes 15.03.2019. rīkojums 

Nr.57-p "Par atlīdzības izmaksu […]")  

-4160 EUR "Latvijas  -  Lietuvas  pārrobežu  sadarbības  programmas projekta 

Nr.LLI- 341 “Senioru  sociālā  iekļaušana” īstenošana" (Daugavpils novada domes 

11.04.2019.lēmums Nr.1381 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 

28.jūnija lēmumā Nr.912 "[…]"")  

1398856 EUR ERAF projekts “Dienvidlatgales pašvaldību  teritoriju pilsētvides 

revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”  īstenošanai (Daugavpils 

novada domes 16.04.2019.lēmums Nr.1391 "Par Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 

”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu")  

18.640   Pašvaldību budžetā 

saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 

-99170 0 0 -99170 

Precizēts atbilstoši likuma "Par Valsts budžetu 2019.gadam" 

19.000 PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI 
159303 0 0 159303 

sk.zemāk 

19.200 Pašvaldību saņemtie 

transferti no citām pašvaldībām 
159303 0 0 159303 

49927 EUR ERAF projekta (5.6.2.0/17/I/003) “Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un novada teritorijās I kārta noslēguma maksājums 

novirzīts aizņēmuma pamatsummas daļējai pirmstermiņa dzēšanai 



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

(21.03.2018.Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomes lēmuma Nr.4 punkts 6.2.)  

109376 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 2019.gada 

28.marta lēmums Nr.1375 "Par grozījumu Daugavpils 2018.gada 27.septembra 

lēmumā Nr.1052 "[...]"") 

II.1 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM 

KATEGORIJĀM KOPĀ 

4142111 0 5528 4136583 

sk.zemāk 

01.000 Vispārējie valdības 

dienesti 
-788078 -62 0 -788016 

34000 EUR Tabores pagasta pārvaldes jumta remontam ((blank)) 

-3192 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes kultūras 

centra sporta zāles divu durvju nomaiņai( t.sk. metāla ārdurvju un ugunsdrošo 

durvju)  (Daugavpils novada domes 25.04.2019. lēmums Nr.1395 “Par līdzekļu 

piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””)  

-5000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Medumu 

internātpamatskola ēdināšanas pakalpojumu mācību programmas īstenošanai 

nepieciešamā aprīkojuma iegādei (Daugavpils novada domes 25.04.2019. 

lēmums Nr. 1395  “Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem””)  

-300 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Kalupes pamatskolas 

160 gadu jubilejas pasākuma izmaksām  (Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektores 1.vietnieces 07.02.2019.rīk.Nr.37-r)  

-1017 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti ūdensapgādes urbuma 

ūdenssūkņa nomaiņai (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 

14.03.2019.rīk.Nr.71-r)  

85 EUR Atlīdzība pieaugušo izglītības koordinatoram no ESF projekta 

(Nr.8.4.1.0/16/I/001)  līdzekļiem   (Daugavpils novada domes 15.03.2019. 

rīkojums Nr.57-p "Par atlīdzības izmaksu […]")  

-8000 EUR Konkursam par finansējuma piešķiršanu topošajiem un jaunajiem 

uzņēmējiem (Daugavpils novada domes 11.04.2019. lēmums Nr.1379 "Par 

Daugavpils novada domes konkursu par finansējuma piešķiršanu topošo un 

jauno uzņēmēju projektiem" )  



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

-676 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Daugavpils novada 

sporta skolas audzēkņa dalības pasaules čempionātā vieglatlētikā 

nodrošināšanai (Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 

04.04.2019.rīkojums Nr.99-r)  

-937 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes Kultūras 

centra siltuma cirkulācijas sūkņa iegādes un kanalizācijas sistēmas 

atjaunošanas darbu apmaksai (Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 

04.04.2019.rīkojums Nr.98-r)  

-299 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti piemaksai 20% apmērā 

Līksnas pagasta pārvaldes Jaunatnes lietu speciālistei no 01.04.2019. 

(Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 10.04.2019.rīkojums Nr.107-r)  

-1012 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Bērnu vasaras 

nometnes  organizēšanai Naujenes pamatskolā (Daugavpils novada pašvaldība 

izpilddirektores 10.04.2019.rīkojums Nr.108-r)  

-834 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes kultūras 

centra sporta zāles logu nomaiņai ģērbtuvē un kāpņu telpā uz 2.stāvu 

(Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 10.04.2019.rīkojums Nr.109-r)  

-1252 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Skrudalienas pagasta 

pārvaldes skolēnu pārvadājumiem izmantojamā autobusa uzturēšanai un 

remontam (Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 10.04.2019.rīkojums 

Nr.110-r)  

-800000 EUR Pārklasificēti  savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām par 

izglītības pakalpojumiem 

418 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu 

sniegšanas un izdevumu kompensēšanas darījumi  

04.000 Ekonomiska darbība 3085522 0 0 3085522 

-2217 EUR Līdzfinansējums biedrībai Eiroreģions "Ezeru zeme" projekta LLI-

341 "Aging in Comfort" īstenošanai (Attīstības pārvaldes 20.02.2019.dienesta 

ziņojums, izraksts no biedrības Eiroreģions "Ezeru zeme" 16.01.2019. sapulces 

protokola) 

-3148 EUR Ārējās videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai SAM 4.2.2. projekta 

Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 

(Attīstības pārvaldes 18.03.2019.dienesta ziņojums) 



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

961828 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada 

domes 2019.gada 28.marta lēmums Nr.1375 "Par grozījumu Daugavpils 

2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.1052 "[...]"")  

-400 EUR ERAF projekta (Nr.5.4.1.1/17/A/020) "Kvalitatīvas tūrisma un dabas 

izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai 

aizsargājamo ainavu apvidū "Augšzeme"" īstenošanai (Attīstības pārvaldes 

vadītājas 04.04.2019.dienesta ziņojums)  

8000 EUR Konkursam par finansējuma piešķiršanu topošajiem un jaunajiem 

uzņēmējiem (Daugavpils novada domes 11.04.2019. lēmums Nr.1379 "Par 

Daugavpils novada domes konkursu par finansējuma piešķiršanu topošo un 

jauno uzņēmēju projektiem" )  

2121459 EUR ERAF projekta  “Dienvidlatgales pašvaldību  teritoriju 

pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”  īstenošanai 

(Daugavpils novada domes 16.04.2019.lēmums Nr.1391 "Par projekta 

Nr.5.6.2.0/17/I/036 ”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides 

revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu")  

05.000 Vides aizsardzība 114216 0 0 114216 

60000 EUR Daugavpils novada Laucesas pagasta Mirnijs ciema notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas BIO-100 renovācija) 

630 EUR Nelikumīgo atkritumu izgāztuvju likvidēšanai Medumu pagastā 

7700 EUR Atkritumu izgāztuves "Biškrēsliņi", Naujenes pagasts, likvidēšanai 

13570 EUR Vaboles attīrīšanas iekārtu remontam  

9094 EUR Nekustamā īpašuma "Kašatniki" revitalizācija 

10222 EUR Papilddarbiem ūdenstūristu apmetnes Slutišķi - Markova laivu 

nolaišanas/pacelšanas vietā 

13000 EUR Naftas piesārņojuma novēršanai Daugavpils novada Višķu 

tehnikuma ciemā (Daugavpils novada domes 14.02.2019.lēmums Nr.1311 "Par 

vides aizsardzības pasākumu realizācijas uzsākšanu naftas produktu 

piesārņojuma novēršanai Daugavpils novada Višķu pagastā") 

06.000 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
128505 -40 0 128545 

6000 EUR Sventes ezera krasta labiekārtošanas projekta uzlabojumiem  

10000 EUR Vecsalienas parka labiekārtošanas plāna izstrādei  



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

15000 EUR Sila ezera krasta, Skrudalienas pagasts, labiekārtošanai 

900 EUR Bērnu laukuma, Saliena, Salienas pagasts, norobežošanai 

89112 EUR Līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

daudzīvokļu dzīvojamās mājās 

5000 EUR Dubnas pagasta atdzelžošanas ierīces remontam 

311 EUR Pievienotās vērtības nodokļa maksājumam par aprēķināto īres maksu 

(Īpašumu nodaļas vadītājas 19.02.2019.dienesta ziņojums)  

-3811 EUR Pašvaldības dzīvokļu 18.Novembra ielā 388-7, 420-81, Vecstropi, 

Naujenes pag. un Skaistas iela 5, Silene, Skrudalienas pag.,  remontam 

(Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 11.03.2019.rīk.Nr.68-r, Nr.69-

r, Nr.70-r)  

2821 EUR Pašvaldības dzīvokļu 18.Novembra ielā 388-7, 420-81, Vecstropi, 

Naujenes pag.,  remontam (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 

11.03.2019.rīk.Nr.68-r, Nr.69-r)  

990 EUR Pašvaldības dzīvokļa Skaistas iela 5, Silene, Skrudalienas pag.,  

remontam (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 

11.03.2019.rīk.Nr.70-r)  

1017 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti ūdensapgādes urbuma 

ūdenssūkņa nomaiņai (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 

14.03.2019.rīk.Nr.71-r)  

14.03.2019.lēmums Nr.1350 "Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu")  

102 EUR Pievienotās vērtības nodokļa maksājumam par aprēķināto īres maksu 

(Īpašumu nodaļas vadītājas 27.03.2019.dienesta ziņojums)  

686 EUR Projekta "Vasargelišķu skatu torņa teritorijas labiekārtošana" 

īstenošana (Naujenes pagasta pārvades 12.03.2019. līgums ar biedrību 

"Daugavas savienība" Nr.154/19.3.39)  

0 EUR Pārklasificēti līdzekļi līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās ((blank))  

407 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu 

sniegšanas un izdevumu kompensēšanas darījumi 

07.000 Veselība 91 91 0 0  



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 
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ietvaros1 
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spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 71697 11 5528 66158 

20000 EUR Daugavpils novada stadiona Višķu pagastā meliorācijas sistēmas 

uzlabojumiem 

20000 EUR Atbalsts Līksnas Romas katoļu draudzes Vissvētākās Jēzus sirds 

baznīcas remontam  

20000 EUR Ēkas Līksnas pagasta pārvaldes kultūras nama vajadzībām iegādei  

937 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes Kultūras 

centra siltuma cirkulācijas sūkņa iegādes un kanalizācijas sistēmas 

atjaunošanas darbu apmaksai (Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 

04.04.2019.rīkojums Nr.98-r)  

299 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti piemaksai 20% apmērā 

Līksnas pagasta pārvaldes Jaunatnes lietu speciālistei no 01.04.2019. 

(Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 10.04.2019.rīkojums Nr.107-r)  

1012 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Bērnu vasaras 

nometnes  organizēšanai Naujenes pamatskolā (Daugavpils novada pašvaldība 

izpilddirektores 10.04.2019.rīkojums Nr.108-r)  

834 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes kultūras centra 

sporta zāles logu nomaiņai ģērbtuvē un kāpņu telpā uz 2.stāvu (Daugavpils 

novada pašvaldība izpilddirektores 10.04.2019.rīkojums Nr.109-r)  

-116 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu 

sniegšanas un izdevumu kompensēšanas darījumi 

3192 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes kultūras 

centra sporta zāles divu durvju nomaiņai ( t.sk. metāla ārdurvju un ugunsdrošo 

durvju) (Daugavpils novada domes 25.04.2019. lēmums Nr.1395 “Par līdzekļu 

piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””) 

09.000 Izglītība 1522136 0 0 1522136 

465648 EUR Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanai 

60000 EUR Autobusa iegāde Dubnas pagasta skolēnu pārvadājumiem 

43525 EUR Naujenes PII "Rūķītis" remontam 

100000 EUR Autobusa iegāde Naujenes pagasta skolēnu pārvadājumiem 

5000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Medumu 

internātpamatskola ēdināšanas pakalpojumu mācību programmas īstenošanai 

nepieciešamā aprīkojuma iegādei (Daugavpils novada domes 25.04.2019. 
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lēmums Nr.1395 “Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem””)  

9635 EUR Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai (Daugavpils novada 

domes 22.01.2019.līgums ar LR Kultūras ministriju)  

-610 EUR Precizēts Valsts budžeta dotācijas sadalījums mūzikas un mākslas 

skolu profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu atlīdzībai 

(24.01.2019. LR Kultūras ministres rīkojums)  

-2753 EUR Precizēts pašvaldības finansējums mūzikas un mākslas skolu 

profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu atlīdzībai (slodze 2,75, 8 

mēnešiem) (Finanšu pārvaldes aprēķins)  

-6123 EUR Precizēts pašvaldības finansējums mūzikas un mākslas skolu 

profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu atlīdzībai (slodze 3,16, 8 

mēnešiem) (Finanšu pārvaldes aprēķins)  

8876 EUR Precizēts pašvaldības finansējums mūzikas un mākslas skolu 

profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu atlīdzībai (Finanšu 

pārvaldes aprēķins)  

551 EUR Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti (MK 09.10.2012.noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta 

pakalpojumus izglītības iestādē”, Izglītības pārvaldes vadītājas 

11.02.2019.pārskats par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 

nepieciešamajiem  valsts budžeta līdzekļiem asistenta pakalpojumu 

nodrošināšanai personām ar invaliditāti 2019. gada janvārim - augustam)  

300 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Kalupes pamatskolas 

160 gadu jubilejas pasākuma izmaksām  (Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektores 1.vietnieces 07.02.2019.rīk.Nr.37-r)  

4000 EUR VKKF projekta "Akordeona iegāde Špoģu Mūzikas un mākslas 

skolai" īstenošana (Višķu pagasta pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda 

12.03.2019. līgums Nr.2019-1-MDM-M02027 )  

3993 EUR Būvprojekta izstrādei un ekspertīzei BVKB konstatēto trūkumu 

novēršanai Naujenes PII "Rūķītis" (Daugavpils novada domes 2019.gada 

28.marta lēmums Nr.1365"Par pasākumiem Būvniecības valsts kontroles biroja 
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konstatēto trūkumu novēršanai Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 

"Rūķītis"")  

676 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Daugavpils novada 

sporta skolas audzēkņa dalības pasaules čempionātā vieglatlētikā 

nodrošināšanai (Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 

04.04.2019.rīkojums Nr.99-r)  

1252 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Skrudalienas pagasta 

pārvaldes skolēnu pārvadājumiem izmantojamā autobusa uzturēšanai un 

remontam (Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 10.04.2019.rīkojums 

Nr.110-r)  

29041 EUR Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 

atbilstoši likumam “Par Valsts budžetu 2019.gadam” 

800000 EUR Pārklasificēti  savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām par 

izglītības pakalpojumiem 

-875 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu 

sniegšanas un izdevumu kompensēšanas darījumi  

10.000 Sociālā aizsardzība 8022 0 0 8022 

2217 EUR Līdzfinansējums biedrībai Eiroreģions "Ezeru zeme" projekta LLI-

341 "Aging in Comfort" īstenošanai (Attīstības pārvaldes 20.02.2019.dienesta 

ziņojums, izraksts no biedrības Eiroreģions "Ezeru zeme" 16.01.2019. sapulces 

protokola) 

3148 EUR Ārējās videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai SAM 4.2.2. projekta 

Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 

(Attīstības pārvaldes 18.03.2019.dienesta ziņojums)  

2491 EUR "Latvijas  -  Lietuvas  pārrobežu  sadarbības  programmas projekta 

Nr. LLI- 341  

“Senioru  sociālā  iekļaušana” īstenošana " (Daugavpils novada domes 

11.04.2019.lēmums Nr.1381 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.912 "[…]"")  

166 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu 

sniegšanas un izdevumu kompensēšanas darījumi  
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grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

II.2 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKAJĀM 

KATEGORIJĀM KOPĀ 

4142111 0 5528 4136583 

sk.zemāk 

1.0. UZTURĒŠANAS 

IZDEVUMI 
404328 67 5528 398733 

Sk.zemāk 

1.1. Kārtējie izdevumi 441381 17 5528 435836 Sk.zemāk 

1000 ATLĪDZĪBA 25101 1000 5258 18843 

-610 EUR Precizēts Valsts budžeta dotācijas sadalījums mūzikas un mākslas skolu 

profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu atlīdzībai (24.01.2019. LR 

Kultūras ministres rīkojums)  

-2753 EUR Precizēts pašvaldības finansējums mūzikas un mākslas skolu 

profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu atlīdzībai (slodze 2,75, 8 

mēnešiem) (Finanšu pārvaldes aprēķins)  

-6123 EUR Precizēts pašvaldības finansējums mūzikas un mākslas skolu 

profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu atlīdzībai (slodze 3,16, 8 

mēnešiem) (Finanšu pārvaldes aprēķins)  

8876 EUR Precizēts pašvaldības finansējums mūzikas un mākslas skolu 

profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu atlīdzībai (Finanšu pārvaldes 

aprēķins)  

551 EUR Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti (MK 09.10.2012.noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta 

pakalpojumus izglītības iestādē”, Izglītības pārvaldes vadītājas 11.02.2019.pārskats 

par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm nepieciešamajiem  valsts 

budžeta līdzekļiem asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 

2019. gada janvārim - augustam)  

9115 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 2019.gada 

28.marta lēmums Nr.1375 "Par grozījumu Daugavpils 2018.gada 27.septembra 

lēmumā Nr.1052 "[...]"")  

85 EUR Atlīdzība pieaugušo izglītības koordinatoram no ESF projekta 

(Nr.8.4.1.0/16/I/001)  līdzekļiem   (Daugavpils novada domes 15.03.2019. rīkojums 

Nr.57-p "Par atlīdzības izmaksu […]")  
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-1771 EUR "Latvijas  -  Lietuvas  pārrobežu  sadarbības  programmas projekta Nr. 

LLI- 341  

“Senioru  sociālā  iekļaušana” īstenošana " (Daugavpils novada domes 

11.04.2019.lēmums Nr.1381 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 

28.jūnija lēmumā Nr.912 "[…]"")  

299 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti piemaksai 20% apmērā 

Līksnas pagasta pārvaldes Jaunatnes lietu speciālistei no 01.04.2019. (Daugavpils 

novada pašvaldība izpilddirektores 10.04.2019.rīkojums Nr.107-r)  

940 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Bērnu vasaras nometnes  

organizēšanai Naujenes pamatskolā (Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 

10.04.2019.rīkojums Nr.108-r)  

-800 EUR Izdevumu pārklasifikācija Višķu pagasta sabiedriskajam centram 

9975 EUR ERAF projekts “Dienvidlatgales pašvaldību  teritoriju pilsētvides 

revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”  īstenošanai (Daugavpils 

novada domes 16.04.2019.lēmums Nr.1391 "Par Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 

”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu")  

1059 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu 

sniegšanas un izdevumu kompensēšanas darījumi 

2000 PRECES UN PAKALPOJUMI 416280 -983 270 416993 

630 EUR Nelikumīgo atkritumu izgāztuvju likvidēšanai Medumu pagastā 

7700 EUR Atkritumu izgāztuves "Biškrēsliņi", Naujenes pagasts, likvidēšanai 

13570 EUR Vaboles attīrīšanas iekārtu remontam  

10000 EUR Vecsalienas parka labiekārtošanas plāna izstrādei  

20000 EUR Daugavpils novada stadiona Višķu pagastā meliorācijas sistēmas 

uzlabojumiem 

9094 EUR Nekustamā īpašuma "Kašatniki" revitalizācija  

10222 EUR Papilddarbiem ūdenstūristu apmetnes Slutišķi - Markova laivu 

nolaišanas/pacelšanas vietā 

900 EUR Bērnu laukuma, Saliena, Salienas pagasts, norobežošanai 

89112 EUR Līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu 

dzīvojamās mājās 
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5000 EUR Dubnas pagasta atdzelžošanas ierīces remontam 

9625 EUR Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai (Daugavpils novada domes 

22.01.2019.līgums ar LR Kultūras ministriju)  

311 EUR Pievienotās vērtības nodokļa maksājumam par aprēķināto īres maksu 

(Īpašumu nodaļas vadītājas 19.02.2019.dienesta ziņojums)  

-255 EUR Izdevumu pārklasifikācija datorprogrammatūras iegādei Špoģu katlu 

mājas attālinātai vadībai  

2217 EUR Līdzfinansējums biedrībai Eiroreģions "Ezeru zeme" projekta LLI-341 

"Aging in Comfort" īstenošanai (Attīstības pārvaldes 20.02.2019.dienesta ziņojums, 

izraksts no biedrības Eiroreģions "Ezeru zeme" 16.01.2019. sapulces protokola)  

13000 EUR Naftas piesārņojuma novēršanai Daugavpils novada Višķu tehnikuma 

ciemā (Daugavpils novada domes 14.02.2019.lēmums Nr.1311 "Par vides 

aizsardzības pasākumu realizācijas uzsākšanu naftas produktu piesārņojuma 

novēršanai Daugavpils novada Višķu pagastā")  

-3811 EUR Pašvaldības dzīvokļu 18.Novembra ielā 388-7, 420-81, Vecstropi, 

Naujenes pag. un Skaistas iela 5, Silene, Skrudalienas pag.,  remontam (Daugavpils 

novada pašvaldības izpilddirektores 11.03.2019.rīk.Nr.68-r, Nr.69-r, Nr.70-r)  

2821 EUR Pašvaldības dzīvokļu 18.Novembra ielā 388-7, 420-81, Vecstropi, 

Naujenes pag.,  remontam (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 

11.03.2019.rīk.Nr.68-r, Nr.69-r)  

990 EUR Pašvaldības dzīvokļa Skaistas iela 5, Silene, Skrudalienas pag.,  remontam 

(Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 11.03.2019.rīk.Nr.70-r)  

502 EUR Mirnija ciema divu jaunu autobusa pieturu zīmju uzstādīšanai (Daugavpils 

novada domes 14.03.2019.lēmums Nr.1348 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda")  

-600 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti ūdensapgādes urbuma 

ūdenssūkņa nomaiņai (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 

14.03.2019.rīk.Nr.71-r)  

4100 EUR Pašvaldības ceļu "Peipiņi - Lukna" un "Balašķi - Mežvidi" ikdienas 

uzturēšanai (Daugavpils novada domes 28.03.2019.lēmums Nr.1370 "Par līdzekļu 

iedalīšanu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda")  



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

2233 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 2019.gada 

28.marta lēmums Nr.1375 "Par grozījumu Daugavpils 2018.gada 27.septembra 

lēmumā Nr.1052 "[...]"")  

102 EUR Pievienotās vērtības nodokļa maksājumam par aprēķināto īres maksu 

(Īpašumu nodaļas vadītājas 27.03.2019.dienesta ziņojums)  

121 EUR Projekta "Vasargelišķu skatu torņa teritorijas labiekārtošana" īstenošana 

(Naujenes pagasta pārvades 12.03.2019. līgums ar biedrību "Daugavas savienība" 

Nr.154/19.3.39)  

4262 EUR "Latvijas  -  Lietuvas  pārrobežu  sadarbības  programmas projekta Nr. 

LLI- 341  

“Senioru  sociālā  iekļaušana” īstenošana " (Daugavpils novada domes 

11.04.2019.lēmums Nr.1381 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 

28.jūnija lēmumā Nr.912 "[…]"")  

-299 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti piemaksai 20% apmērā 

Līksnas pagasta pārvaldes Jaunatnes lietu speciālistei no 01.04.2019. (Daugavpils 

novada pašvaldība izpilddirektores 10.04.2019.rīkojums Nr.107-r)  

-940 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Bērnu vasaras nometnes  

organizēšanai Naujenes pamatskolā (Daugavpils novada pašvaldība izpilddirektores 

10.04.2019.rīkojums Nr.108-r)  

17424 EUR Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 

atbilstoši likumam “Par Valsts budžetu 2019.gadam”  

57113 EUR Pārklasificēti līdzekļi līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās 

-1059 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu 

sniegšanas un izdevumu kompensēšanas darījumi  

142898 EUR Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadale (Daugavpils 

novada domes 25.04.2019.lēmums Nr.1394 "Par Daugavpils novada pašvaldības 

ceļu fonda līdzekļu sadali 2019.gadam ") 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 
-37063 50 0 -37113 

sk.zemāk 



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

3000 SUBSĪDIJAS UN 

DOTĀCIJAS 
-37113 0 0 -37113 

20000 EUR Atbalsts Līksnas Romas katoļu draudzes Vissvētākās Jēzus sirds baznīcas 

remontam 

-57113 EUR Pārklasificēti līdzekļi līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās 

6000 SOCIĀLIE PABALSTI 50 50 0 0  

7000 TRANSFERTI, 

UZTURĒŠANAS IZDEVUMU 

TRANSFERTI, PAŠU RESURSU 

MAKSĀJUMI, STARPTAUTISKĀ 

SADARBĪBA 

10 0 0 10 

Projekta "Latvijas skolas soma" 2018.gadā neizlietotās  Valsts budžeta 

mērķdotācijas atmaksa 

2.0. KAPITĀLIE IZDEVUMI 3737783 -67 0 3737850 sk.zemāk 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 3737783 -67 0 3737850 sk.zemāk 

5000 PAMATKAPITĀLA 

VEIDOŠANA 
3737783 -67 0 3737850 

465648 EUR Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanai  

60000 EUR Autobusa iegāde Dubnas pagasta skolēnu pārvadājumiem 

43525 EUR Naujenes PII "Rūķītis" remontam 

60000 EUR Daugavpils novada Laucesas pagasta Mirnijs ciema notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas BIO-100 renovācija  

100000 EUR Autobusa iegāde Naujenes pagasta skolēnu pārvadājumiem  

34000 EUR Tabores pagasta pārvaldes jumta remontam 

6000 EUR Sventes ezera krasta labiekārtošanas projekta uzlabojumiem  

15000 EUR Sila ezera krasta, Skrudalienas pagasts, labiekārtošanai  

20000 EUR Ēkas Līksnas pagasta pārvaldes kultūras nama vajadzībām iegādei 

255 EUR Izdevumu pārklasifikācija datorprogrammatūras iegādei Špoģu katlu mājas 

attālinātai vadībai (Izdevumu pārklasifikācija)  

-2217 EUR Līdzfinansējums biedrībai Eiroreģions "Ezeru zeme" projekta LLI-341 

"Aging in Comfort" īstenošanai (Attīstības pārvaldes 20.02.2019.dienesta ziņojums, 

izraksts no biedrības Eiroreģions "Ezeru zeme" 16.01.2019. sapulces protokola)  

-502 EUR Pašvaldības ceļa "Sarkaņi-Līksnas stacija" avārijas caurtekas nomaiņai 

un Mirnija ciema divu jaunu autobusa pieturu zīmju uzstādīšanai (Daugavpils 

novada domes 14.03.2019.lēmums Nr.1348 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 

novada pašvaldības ceļu fonda")  



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

600 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti ūdensapgādes urbuma 

ūdenssūkņa nomaiņai (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 

14.03.2019.rīk.Nr.71-r)  

4000 EUR VKKF projekta "Akordeona iegāde Špoģu Mūzikas un mākslas skolai" 

īstenošana (Višķu pagasta pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda 12.03.2019. 

līgums Nr.2019-1-MDM-M02027 )  

3993 EUR Būvprojekta izstrādei un ekspertīzei BVKB konstatēto trūkumu novēršanai 

Naujenes PII "Rūķītis" (Daugavpils novada domes 2019.gada 28.marta lēmums 

Nr.1365"Par pasākumiem Būvniecības valsts kontroles biroja konstatēto trūkumu 

novēršanai Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķītis"")  

-4100 EUR Pašvaldības ceļu "Peipiņi - Lukna" un "Balašķi - Mežvidi" ikdienas 

uzturēšanai (Daugavpils novada domes 28.03.2019.lēmums Nr.1370 "Par līdzekļu 

iedalīšanu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda")  

950480 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 2019.gada 

28.marta lēmums Nr.1375 "Par grozījumu Daugavpils 2018.gada 27.septembra 

lēmumā Nr.1052 "[...]"")  

-400 EUR ERAF projekta (Nr.5.4.1.1/17/A/020) "Kvalitatīvas tūrisma un dabas 

izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai 

aizsargājamo ainavu apvidū "Augšzeme"" īstenošanai (Attīstības pārvaldes vadītājas 

04.04.2019.dienesta ziņojums) 

800 EUR Izdevumu pārklasifikācija Višķu pagasta sabiedriskajam centram  

565 EUR Projekta "Vasargelišķu skatu torņa teritorijas labiekārtošana" īstenošana 

(Naujenes pagasta pārvades 12.03.2019. līgums ar biedrību "Daugavas savienība" 

Nr.154/19.3.39)  

2111484 EUR ERAF projekts “Dienvidlatgales pašvaldību  teritoriju pilsētvides 

revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”  īstenošanai (Daugavpils 

novada domes 16.04.2019.lēmums Nr.1391 "Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 

”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu")  



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

11617 EUR Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 

atbilstoši likumam “Par Valsts budžetu 2019.gadam”  

-142898 EUR Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadale 

(Daugavpils novada domes 25.04.2019.lēmums Nr.1394 "Par Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 2019.gadam ") 

III. IEŅĒMUMU 

PĀRSNIEGUMS (+) VAI 

DEFICĪTS (-) 

-2451314 0 0 -2451314 

 

IV. FINANSĒŠANA 2451314 0 0 2451314 sk.zemāk 

F20010000 NAUDAS LĪDZEKĻI 

UN NOGULDĪJUMI 

(BILANCES AKTĪVĀ) 

328379 0 0 328379 

sk.zemāk 

F22010000   Pieprasījuma 

noguldījumi (bilances aktīvā) 
328379 0 0 328379 

sk.zemāk 

F22010000 AS    Pieprasījuma 

noguldījumu atlikums gada sākumā 
10 0 0 10 

Naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu precizēšana 

F22010000 AB    Pieprasījuma 

noguldījumu atlikums perioda 

beigās 

-328369 0 0 -328369 

-10 EUR  Projekta "Latvijas skolas soma" 2018.gadā neizlietotās  Valsts budžeta 

mērķdotācijas atmaksa  

-5610 EUR ERAF projekta (5.6.2.0/17/I/003) “Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un novada teritorijās I kārta noslēguma maksājums 

novirzīts aizņēmuma pamatsummas daļējai pirmstermiņa dzēšanai 

(21.03.2018.Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomes lēmuma Nr.4 punkts 6.2.)  

10 EUR Naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu precizēšana (Budžetā neprecīzi 

iekļauts naudas līdzekļu atlikums gada sākumā)  

-311 EUR Pievienotās vērtības nodokļa maksājumam par aprēķināto īres maksu 

(Īpašumu nodaļas vadītājas 19.02.2019.dienesta ziņojums)  

-3993 EUR Būvprojekta izstrādei un ekspertīzei BVKB konstatēto trūkumu 

novēršanai Naujenes PII "Rūķītis" (Daugavpils novada domes 2019.gada 28.marta 

lēmums Nr.1365"Par pasākumiem Būvniecības valsts kontroles biroja konstatēto 

trūkumu novēršanai Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķītis"")  



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

746 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 2019.gada 

28.marta lēmums Nr.1375 "Par grozījumu Daugavpils 2018.gada 27.septembra 

lēmumā Nr.1052 "[...]"", Nr.1377 "Par aizņēmumu ERAF projekta 

(Nr.5.6.2.0/17/I/034) “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai”  priekšfinansēšanai" 3.punktu)  

-102 EUR Pievienotās vērtības nodokļa maksājumam par aprēķināto īres maksu 

(Īpašumu nodaļas vadītājas 27.03.2019.dienesta ziņojums)  

-319099 EUR  dažādu investīciju projektu īstenošanai 

F40020000 AIZŅĒMUMI 2142935 0 0 2142935 sk.zemāk 

F40020010 Saņemtie aizņēmumi 2260564 0 0 2260564 

419083 EUR Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanai  

45000 EUR Autobusa iegāde Dubnas pagasta skolēnu pārvadājumiem  

75000 EUR Autobusa iegāde Naujenes pagasta skolēnu pārvadājumiem 

25500 EUR Tabores pagasta pārvaldes jumta remontam  

962574 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada 

domes 2019.gada 28.marta lēmums Nr.1375 "Par grozījumu Daugavpils 

2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.1052 "[...]"")  

10804 EUR "Latvijas  -  Lietuvas  pārrobežu  sadarbības  programmas projekta 

Nr. LLI- 341  

“Senioru  sociālā  iekļaušana” īstenošana " (Daugavpils novada domes 

11.04.2019.lēmums Nr.1381 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.912 "[…]"")  

722603 EUR ERAF projekts “Dienvidlatgales pašvaldību  teritoriju pilsētvides 

revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”  īstenošanai (Daugavpils 

novada domes 16.04.2019.lēmums Nr.1391 "Par Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 

”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 

apstiprināšanu")  

F40020020 Saņemto aizņēmumu 

atmaksa 
-117629 0 0 -117629 

-55537 EUR ERAF projekta (5.6.2.0/17/I/003) “Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un novada teritorijās I kārta noslēguma 



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

maksājums novirzīts aizņēmuma pamatsummas daļējai pirmstermiņa dzēšanai 

(21.03.2018.Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomes lēmuma Nr.4 punkts 6.2.)  

-109376 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada 

domes 2019.gada 28.marta lēmums Nr.1375 "Par grozījumu Daugavpils 

2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.1052 "[...]"")  

40281 EUR ELFLA projekta (Nr.17-03-A00702-000118) “Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu pārbūve” saņemtais noslēguma maksājums izmantots 

aizņēmuma A2/1/18/152 pirmstermiņa atmaksai.  

11556 EUR ERAF projekta (Nr.5.4.1.1/17/A/020) "Kvalitatīvas tūrisma un 

dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai 

aizsargājamo ainavu apvidū "Augšzeme"" saņemtais noslēguma maksājums 

izmantots aizņēmuma A2/1/18/850  pirmstermiņa atmaksai.  

-400 EUR ERAF projekta (Nr.5.4.1.1/17/A/020) "Kvalitatīvas tūrisma un dabas 

izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai 

aizsargājamo ainavu apvidū "Augšzeme"" īstenošanai (Attīstības pārvaldes 

vadītājas 04.04.2019.dienesta ziņojums)  

-4153 EUR "Latvijas  -  Lietuvas  pārrobežu  sadarbības  programmas projekta 

Nr. LLI- 341  

“Senioru  sociālā  iekļaušana” īstenošana " (Daugavpils novada domes 

11.04.2019.lēmums Nr.1381 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 

2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.912 "[…]"")  

F50010000 AKCIJAS UN CITA 

LĪDZDALĪBA PAŠU 

KAPITĀLĀ 

-20000 0 0 -20000 

sk.zemāk 

F55010000 AKCIJAS UN CITA 

LĪDZDALĪBA KOMERSANTU 

PAŠU KAPITĀLĀ, 

NESKAITOT 

KOPIEGULDĪJUMU FONDU 

AKCIJAS, UN IEGULDĪJUMI 

-20000 0 0 -20000 

Rentgena iekārtu iegādei Grīvas poliklīnikai 



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

STARPTAUTISKO 

ORGANIZĀCIJU KAPITĀLĀ 
1  Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.15 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018.gadam” 16.1. un 

16.4.punktiem un atbilstoši Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra instrukcijas Nr.2 “Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 42.punktam. 

2  Atbilstoši Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra instrukcijas Nr.2 “Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtība” 44.punktam. 

3  Atbilstoši Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra instrukcijas Nr.2 “Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtība” 45.punktam. 

 

Pielikumā: 

1. Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta grozījumi Nr.1 plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā 2019.gadā pa iestādēm 

(konsolidēts) 3 lp., 

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

grozījumiem Nr.1 3 lp., 

3. Daugavpils novada pašvaldības budžeta 2019.gadam plānotie izdevumi Investīciju plāna iecerēm 2 lp. 

 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs     A.Kucins 

 


