
 

LATVIJAS   REPUBLIKA 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada 27.decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.45 

 
Par grozījumiem Nr.3 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 -155 528 0 6 048 -161 576 sk.zemāk 

2.0. NENODOKĻU IEŅĒMUMI 847 0 847 0  

13.000 IEŅĒMUMI NO VALSTS 
(PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMU 
IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO 
NODOKĻU PAMATPARĀDA 
KAPITALIZĀCIJAS 

847 0 847 0 

 

13.400 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā 
īpašuma un mantas realizācijas 

847 0 847 0 
 

3.0. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI 
PAŠU IEŅĒMUMI 

4 506 0 5 201 -695 
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 

5 201 0 5 201 0 
 

21.350   Maksa par izglītības pakalpojumiem 413 0 413 0  

21.359      Pārējie ieņēmumi par izglītības 
pakalpojumiem 

413 0 413 0 
 

21.380   Ieņēmumi par nomu un īri 2 749 0 2 749 0  

21.381      Ieņēmumi par telpu nomu 1 940 0 1 940 0  

21.384      Ieņēmumi par zemes nomu 809 0 809 0  

21.390   Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 

2 039 0 2 039 0 
 

21.393      Ieņēmumi par biļešu realizāciju 166 0 166 0  

21.399      Citi ieņēmumi par maksas 
pakalpojumiem 

1 873 0 1 873 0 
 

21.400 Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie 
iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi 

-695 0 0 -695 

sk.zemāk 

21.420   Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš 
neklasificētie ieņēmumi 

-695 0 0 -695 
sk.zemāk 

21.429      Pārējie iepriekš neklasificētie 
īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi 

-695 0 0 -695 

305 EUR EZF projekta "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Vīragnes ezera zivju resursu 
aizsardzībai " (Daugavpils novada domes 28.02.2019.lēmums Nr.1342 "Par projekta "Sabiedrības informēšanas 
pasākumu nodrošināšana Vīragnes ezera zivju resursu aizsardzībai" iesniegšanu, Zivju fonda padomes 
26.04.2019. 192.sēdes lēmums Nr.3.1.7.) 
-1000 EUR Tehniski precizēta (uz ekk 18.620) ieņēmumu klasifikācija projektam "Jauktā kora "Latgale" dalība 
VI Starptautiskajā deju un mūzikas festivālā "Summer in Budapest" Ungārijā"    

5.0. TRANSFERTI -160 881 0 0 -160 881 sk.zemāk 

17.000 NO VALSTS BUDŽETA DAĻĒJI 
FINANSĒTO ATVASINĀTO PUBLISKO 
PERSONU UN BUDŽETA 
NEFINANSĒTO IESTĀŽU TRANSFERTI 

-165 708 0 0 -165 708 

sk.zemāk 

17.200 Pašvaldību saņemtie transferti no 
valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām 
publiskām personām un no budžeta 
nefinansētām iestādēm 

-165 708 0 0 -165 708 

ESF deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas Latgales reģionā tāmes grozījumi (02.12.2019.grozījumi projekta 
tāmē) 

18.000 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI -1 312 264 0 0 -1 312 264 sk.zemāk 

18.600 Pašvaldību saņemtie transferti no 
valsts budžeta 

-1 312 264 0 0 -1 312 264 
sk.zemāk 

18.620   Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 
transferti 

3 465 0 0 3 465 
2465 EUR EZF projekta "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Vīragnes ezera zivju resursu 
aizsardzībai " (Daugavpils novada domes 28.02.2019.lēmums Nr.1342 "Par projekta "Sabiedrības informēšanas 



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 
 

pasākumu nodrošināšana Vīragnes ezera zivju resursu aizsardzībai" iesniegšanu, Zivju fonda padomes 
26.04.2019. 192.sēdes lēmums Nr.3.1.7.) 
1000 EUR Tehniski precizēta (no ekk 21.429) ieņēmumu klasifikācija projektam "Jauktā kora "Latgale" dalība 
VI Starptautiskajā deju un mūzikas festivālā "Summer in Budapest" Ungārijā"    

18.630   Pašvaldību no valsts budžeta 
iestādēm saņemtie transferti Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un pārējās  
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem) 

-1 315 729 0 0 -1 315 729 

19313 EUR SAM 8.3.4. projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošana 
(Daugavpils novada domes 23.09.2019.līgums Nr.P6-13/66-2018 ar Izglītības kvalitātes dienestu) 
29148 EUR SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošana 
(Apstiprināta SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" projekta tāme) 
34666 EUR ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana (Daugavpils 
novada dome 13.08.2019.līgums ar VISC Nr.25.5.-06/87, Daugavpils novada domes 27.07.2017.lēmums Nr.162 
) 
-1398856 EUR Tehniski precizēta (uz ekk 19.200) ieņēmumu klasifikācija ERAF projektam "Dienvidlatgales 
pašvaldību teritoriju pilsētvides teritoriju revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai"    

19.000 PAŠVALDĪBU BUDŽETU 
TRANSFERTI 

1 317 091 0 0 1 317 091 
sk.zemāk 

19.200 Pašvaldību saņemtie transferti no 
citām pašvaldībām 

1 317 091 0 0 1 317 091 

1398856 Tehniski precizēta (no ekk 18.630) ieņēmumu klasifikācija ERAF projektam "Dienvidlatgales 
pašvaldību teritoriju pilsētvides teritoriju revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai" 
-109376 Projekta "Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības īstenošanai" 
īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1889 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 
27.09.2018.lēmumā Nr.1052 "[…]") 
27611 ERAF projekta "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai" īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1888 "Par grozījumiem 
Daugavpils novada domes 16.04.2019.lēmumā Nr.1391 "[…]") 

II.1 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 
KOPĀ 

-265 500 0 18 046 -283 546 
sk.zemāk 

01.000 Vispārējie valdības dienesti -55 422 0 0 -55 422 

-7881 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Medumu speciālajai pamatskolai klases telpu 
pielāgošanai mācību programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” īstenošanai (Daugavpils novada domes 
14.11.2019. lēmums Nr.1818 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 25.04.2019. lēmumā Nr.1395 
“[…]"") 
-700 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti digitālo klavieru iegādei Vaboles pamatskolai 
(Izpilddirektores 15.11.2019.rīkojums Nr.330-r "Par finansējuma piešķiršanu Vaboles pagasta pārvaldei") 
4661 EUR Atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Salienas pagasta pārvaldē (Daugavpils novada domes 
11.07.2019. lēmums Nr.1568 "Par Vecsalienas pagasta pārvaldes likvidāciju") 
-2560 EUR Neizmantotie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem novirzīti uz plānoto naudas līdzekļu atlikumu 
gada beigās    
-48942 EUR Aizdevumu procentu maksājumiem plānoto, bet neizmantoto līdzekļu novirzīšana uz plānoto 
naudas līdzekļu atlikumu gada beigās   

04.000 Ekonomiska darbība -136 718 0 0 -136 718 

-6457 Projekta "Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 
īstenošanai" īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1889 "Par grozījumiem 
Daugavpils novada domes 27.09.2018.lēmumā Nr.1052 "[…]") 
-130261 ERAF projekta "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 
aktivitātes paaugstināšanai" īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1888 "Par 
grozījumiem Daugavpils novada domes 16.04.2019.lēmumā Nr.1391 "[…]") 



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 
 

05.000 Vides aizsardzība 2 770 0 0 2 770 

EZF projekta "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Vīragnes ezera zivju resursu 
aizsardzībai " Daugavpils novada domes 28.02.2019.lēmums Nr.1342 "Par projekta "Sabiedrības 
informēšanas pasākumu nodrošināšana Vīragnes ezera zivju resursu aizsardzībai" iesniegšanu, Zivju 
fonda padomes 26.04.2019. 192.sēdes lēmums Nr.3.1.7. 

06.000 Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

2 366 0 13 654 -11 288 

-863 EUR pamatojoties uz izmaiņām Nīcgales pagasta pārvaldes štatu sarakstos sakarā ar daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā kapitālsabiedrībai "(Daugavpils novada domes 
29.08.2019.lēmums Nr.1657 ""Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” pilnvarojumu"")" 
-5332 EUR BVKB trūkumu novēršanai Naujenes PII "Rūķītis" (Izpilddirektores 11.11.2019.rīkojums 
Nr.320-r "Par finansējumu BVKB konstatēto trūkumu novēršanai") 
1676 EUR Nīcgales pagasta pārvaldes apsaimniekošanas maksas iemaksām sakarā ar daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā kapitālsabiedrībai "(Daugavpils novada domes 
29.08.2019.lēmums Nr.1657 ""Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS” pilnvarojumu"")" 
-815 EUR Atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Salienas pagasta pārvaldē (Daugavpils novada domes 
11.07.2019. lēmums Nr.1568 "Par Vecsalienas pagasta pārvaldes likvidāciju") 
252 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 
kompensēšanas darījumi    
-6206 Būvdarbiem Salienas vidusskolas BVKB  konstatēto trūkumu novēršanai (Daugavpils novada 
pašvaldības izpilddirektores 18.12.2019.rīkojums Nr. 369 "Par  finansējumu Būvniecības valsts kontroles 
biroja konstatēto trūkumu novēršanai") 

07.000 Veselība -53 0 0 -53 
Atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Salienas pagasta pārvaldē (Daugavpils novada domes 11.07.2019. 
lēmums Nr.1568 "Par Vecsalienas pagasta pārvaldes likvidāciju") 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 358 0 3 979 -3 621 

-3275 EUR Atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Salienas pagasta pārvaldē (Daugavpils novada domes 
11.07.2019. lēmums Nr.1568 "Par Vecsalienas pagasta pārvaldes likvidāciju") 
-346 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 
kompensēšanas darījumi    

09.000 Izglītība 74 087 0 413 73 674 

19313 EUR SAM 8.3.4. projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 
(Daugavpils novada domes 23.09.2019.līgums Nr.P6-13/66-2018 ar Izglītības kvalitātes dienestu) 
5332 EUR BVKB trūkumu novēršanai Naujenes PII "Rūķītis" (Izpilddirektores 11.11.2019.rīkojums 
Nr.320-r "Par finansējumu BVKB konstatēto trūkumu novēršanai") 
7881 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Medumu speciālajai pamatskolai klases telpu 
pielāgošanai mācību programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” īstenošanai (Daugavpils novada domes 
14.11.2019. lēmums Nr.1818 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 25.04.2019. lēmumā Nr.1395 
“[…]"") 
700 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti digitālo klavieru iegādei Vaboles pamatskolai 
(Izpilddirektores 15.11.2019.rīkojums Nr.330-r "Par finansējuma piešķiršanu Vaboles pagasta pārvaldei") 
34666 EUR ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana (Daugavpils 
novada dome 13.08.2019.līgums ar VISC Nr.25.5.-06/87, Daugavpils novada domes 27.07.2017.lēmums 
Nr.162 ) 
-518 EUR Atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Salienas pagasta pārvaldē (Daugavpils novada domes 
11.07.2019. lēmums Nr.1568 "Par Vecsalienas pagasta pārvaldes likvidāciju") 
94 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 
kompensēšanas darījumi    



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 
 

6206 Būvdarbiem Salienas vidusskolas BVKB  konstatēto trūkumu novēršanai (Daugavpils novada 
pašvaldības izpilddirektores  18.12.2019.rīkojums Nr.369  "Par  finansējumu Būvniecības valsts kontroles 
biroja konstatēto trūkumu novēršanai") 

10.000 Sociālā aizsardzība -152 888 0 0 -152 888 

12820 EUR SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošana 
(Apstiprināta SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" projekta 
tāme) 
-165708 EUR ESF deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas Latgales reģionā tāmes grozījumi 
(02.12.2019.grozījumi projekta tāmē) 

II.2 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 
KOPĀ 

-265 500 0 18 046 -283 546 
sk.zemāk 

1.0. UZTURĒŠANAS IZDEVUMI -165 840 -63 768 17 349 -119 421 sk.zemāk 

1.1. Kārtējie izdevumi -120 184 -64 112 26 310 -82 382 sk.zemāk 

1000 ATLĪDZĪBA -34 419 -1 278 -11 430 -21 711 

15633 EUR SAM 8.3.4. projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Daugavpils 
novada domes 23.09.2019.līgums Nr.P6-13/66-2018 ar Izglītības kvalitātes dienestu)  
-863 EUR Izmaiņas štatu sarakstos Nīcgales pagasta pārvaldē sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
nodošanu apsaimniekošanā kapitālsabiedrībai "(Daugavpils novada domes 29.08.2019.lēmums Nr.1657 ""Par 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pilnvarojumu"")"  
-1691 EUR Apsaimniekošanas maksas iemaksām sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu 
apsaimniekošanā kapitālsabiedrībai "(Daugavpils novada domes 29.08.2019.lēmums Nr.1657 ""Par Sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pilnvarojumu"")"  
7384 EUR SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošana 
(Apstiprināta SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" projekta tāme)  
1092 EUR Ceļu fonda līdzekļu sadales ikdienas uzturēšanai precizēšana (Domes ceļu fonda komisijas 
12.11.2019. sēdes protokols Nr.24)  
121 EUR Pašvaldības dzīvokļa Skolas ielā 7-4, Nīcgale, Nīcgales pagasts, remontam (Īpašuma nodaļas vadītājas 
04.10.2019. dienesta ziņojums)  
224 EUR Pašvaldības dzīvokļa Skolas ielā 13-10, Nīcgale, Nīcgales pagasts, remontam (Īpašuma nodaļas 
vadītājas 29.11.2019. dienesta ziņojums)  
31666 EUR ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana (Daugavpils 
novada dome 13.08.2019.līgums ar VISC Nr.25.5.-06/87, Daugavpils novada domes 27.07.2017.lēmums Nr.162 )  
56 EUR Izdevumu pārklasificēšana - Ziemassvētku  pasākuma teatrālais uzvedums Dubnas pagastā     
1718 EUR Atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Salienas pagasta pārvaldē (Daugavpils novada domes 11.07.2019. 
lēmums Nr.1568 "Par Vecsalienas pagasta pārvaldes likvidāciju")  
-54708 EUR ESF deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas Latgales reģionā tāmes grozījumi 
(02.12.2019.grozījumi projekta tāmē)  
372 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 
kompensēšanas darījumi    
-12740 Projekta "Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības īstenošanai" 
īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1889 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 
27.09.2018.lēmumā Nr.1052 "[…]") 
-9975 ERAF projekta "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai" īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1888 "Par grozījumiem 
Daugavpils novada domes 16.04.2019.lēmumā Nr.1391 "[…]") 



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 
 

2000 PRECES UN PAKALPOJUMI -85 765 -62 834 37 740 -60 671 

4317 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa "Ķirši - Laiva" avārijas posmu 
piebēršanai, ceļa "Peļušina - Eiginišķi" caurtekas ierīkošanai un ceļa "Aveņi - d/s Daugava" signālstabiņu 
uzstādīšanai (Daugavpils novada domes 14.11.2019.lēmums Nr.1816 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu fonda") 
1923 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa "Ūda - Seliži" caurtekas 
remontam" (Daugavpils novada domes 14.11.2019.lēmums Nr.1816 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu fonda") 
3367 EUR Nīcgales pagasta pārvaldes apsaimniekošanas maksas iemaksām sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju nodošanu apsaimniekošanā kapitālsabiedrībai "(Daugavpils novada domes 29.08.2019.lēmums Nr.1657 
""Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pilnvarojumu"")" 
20707 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu 
mājā Skolas iela 13, Višķu pag. (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1569 un 18.07.2019. līgums 
ar aģentūru "Višķi" Nr.3.-39/21) 
20828 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Špoģu katlumājas ēkas demontāža  
-1200 EUR Izdevumu pārklasifikācija - otra sūkņa iegādei notekūdeņu attīrīšanas stacijā    
-700 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti digitālo klavieru iegādei Vaboles pamatskolai 
(Izpilddirektores 15.11.2019.rīkojums Nr.330-r "Par finansējuma piešķiršanu Vaboles pagasta pārvaldei") 
-1555 EUR Daugavpils novada kultūras mantojuma objekta "Vaboles krucifiksa "Vabole"" rekonstrukcijas 
darbiem (Izpilddirektores 19.11.2019.rīkojums Nr.335-r "Par finansējuma novirzīšanu krucifiksa "Vabole"" 
rekonstrukcijas darbiem") 
294 EUR SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošana 
(Apstiprināta SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" projekta tāme) 
-1092 EUR Ceļu fonda līdzekļu sadales ikdienas uzturēšanai precizēšana (Domes ceļu fonda komisijas 
12.11.2019. sēdes protokols Nr.24) 
-121 EUR Pašvaldības dzīvokļa Skolas ielā 7-4, Nīcgale, Nīcgales pagasts, remontam (Īpašuma nodaļas 
vadītājas 04.10.2019. dienesta ziņojums) 
6150 EUR Daugavpils novada publisko ezeru apsaimniekošanas plānu ar ekspluatācijas noteikumu 
sagatavošanai (Daugavpils novada domes 28.11.2019.lēmums Nr.1872 "Par tirgus izpēti apsaimniekošanas 
plānu sagatavošanai Daugavpils novada publiskajiem ezeriem – Sventes ezers, Lielais Ilgu ezers, Mazais Ilgu 
ezers, Dervanišķu ezers, Šķirsteņu ezers") 
-224 EUR Pašvaldības dzīvokļa Skolas ielā 13-10, Nīcgale, Nīcgales pagasts, remontam (Īpašuma nodaļas 
vadītājas 29.11.2019. dienesta ziņojums) 
3000 EUR ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana (Daugavpils novada 
dome 13.08.2019.līgums ar VISC Nr.25.5.-06/87, Daugavpils novada domes 27.07.2017.lēmums Nr.162 ) 
-56 EUR Izdevumu pārklasificēšana - Ziemassvētku  pasākuma teatrālais uzvedums Dubnas pagastā    
800 EUR Izdevumu pārklasificēšana - dzīvojamās mājas Dīķa iela 3, jumta remonts    
2541 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa ceļu un ielu ikdienas 
uzturēšanai (Daugavpils novada domes 12.12.2019. lēmums Nr.1874 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 
novada ceļu fonda") 
-1718 EUR Atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Salienas pagasta pārvaldē (Daugavpils novada domes 
11.07.2019. lēmums Nr.1568 "Par Vecsalienas pagasta pārvaldes likvidāciju") 
-2560 EUR Neizmantotie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem novirzīti uz plānoto naudas līdzekļu atlikumu gada 
beigās    
-115000 EUR ESF deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas Latgales reģionā tāmes grozījumi 
(02.12.2019.grozījumi projekta tāmē) 



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 
 

-372 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 
kompensēšanas darījumi    

1.2. Procentu izdevumi -48 942 0 0 -48 942 sk.zemāk 

4000 PROCENTU IZDEVUMI -48 942 0 0 -48 942 
Aizdevumu procentu maksājumiem plānoto, bet neizmantoto līdzekļu novirzīšana uz plānoto naudas līdzekļu 
atlikumu gada beigās 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

3 286 344 -8 961 11 903 
sk.zemāk 

3000 SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS -5 281 0 -8 961 3 680 
SAM 8.3.4. projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Daugavpils novada domes 
23.09.2019.līgums Nr.P6-13/66-2018 ar Izglītības kvalitātes dienestu) 

6000 SOCIĀLA RAKSTURA MAKSĀJUMI 
UN KOMPENSĀCIJAS 

8 567 344 0 8 223 

4223 EUR SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošana 
(Apstiprināta SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" projekta tāme) 
4000 EUR ESF deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas Latgales reģionā tāmes grozījumi 
(02.12.2019.grozījumi projekta tāmē) 

2.0. KAPITĀLIE IZDEVUMI -99 660 63 768 697 -164 125 sk.zemāk 

2.1. Pamatkapitāla veidošana -99 660 63 768 697 -164 125 sk.zemāk 

5000 PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA -99 660 63 768 697 -164 125 

-8808 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda  (Daugavpils novada domes 
14.11.2019.lēmums Nr.1816 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
693 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa "Ķirši - Laiva" avārijas posmu 
piebēršanai, ceļa "Peļušina - Eiginišķi" caurtekas ierīkošanai un ceļa "Aveņi - d/s Daugava" signālstabiņu 
uzstādīšanai (Daugavpils novada domes 14.11.2019.lēmums Nr.1816 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 
novada pašvaldības ceļu fonda") 
1875 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa "Valsts ceļš - Puriņi" 
nobrauktuvju uzbēršanai (Daugavpils novada domes 14.11.2019.lēmums Nr.1816 "Par līdzekļu iedalīšanu no 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
-20707 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu 
mājā Skolas iela 13, Višķu pag. (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1569 un 18.07.2019. līgums 
ar aģentūru "Višķi" Nr.3.-39/21) 
-20862 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Špoģu katlumājas ēkas demontāža    
2770 EUR EZF projekta "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Vīragnes ezera zivju resursu 
aizsardzībai " (Daugavpils novada domes 28.02.2019.lēmums Nr.1342 "Par projekta "Sabiedrības informēšanas 
pasākumu nodrošināšana Vīragnes ezera zivju resursu aizsardzībai" iesniegšanu, Zivju fonda padomes 
26.04.2019. 192.sēdes lēmums Nr.3.1.7.) 
1200 EUR Izdevumu pārklasifikācija - otra sūkņa iegādei notekūdeņu attīrīšanas stacijā    
700 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti digitālo klavieru iegādei Vaboles pamatskolai 
(Izpilddirektores 15.11.2019.rīkojums Nr.330-r "Par finansējuma piešķiršanu Vaboles pagasta pārvaldei") 
1555 EUR Daugavpils novada kultūras mantojuma objekta "Vaboles krucifiksa "Vabole"" rekonstrukcijas 
darbiem (Izpilddirektores 19.11.2019.rīkojums Nr.335-r "Par finansējuma novirzīšanu krucifiksa "Vabole"" 
rekonstrukcijas darbiem") 
919 EUR SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošana 
(Apstiprināta SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" projekta tāme) 
-6150 EUR Daugavpils novada publisko ezeru apsaimniekošanas plānu ar ekspluatācijas noteikumu 
sagatavošanai (Daugavpils novada domes 28.11.2019.lēmums Nr.1872 "Par tirgus izpēti apsaimniekošanas 
plānu sagatavošanai Daugavpils novada publiskajiem ezeriem – Sventes ezers, Lielais Ilgu ezers, Mazais Ilgu 
ezers, Dervanišķu ezers, Šķirsteņu ezers") 



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 
 

-800 EUR Izdevumu pārklasificēšana - dzīvojamās mājas Dīķa iela 3, jumta remonts    
-11923 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa (Daugavpils novada domes 
12.12.2019. lēmums Nr.1874 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils novada ceļu fonda") 
7506 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa Parka ielas avēnijas caurtekas 
nomaiņai (Daugavpils novada domes 12.12.2019. lēmums Nr.1874 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils 
novada ceļu fonda") 
1876 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa "Baltmuiža - Baltaiskrogs" 
avārijas caurtekas nomaiņai (Daugavpils novada domes 12.12.2019. lēmums Nr.1874 "Par līdzekļu iedalīšanu 
no Daugavpils novada ceļu fonda") 
34 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Špoģu katlumājas ēkas demontāža   
6283 Projekta "Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības īstenošanai" 
īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1889 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 
27.09.2018.lēmumā Nr.1052 "[…]") 
-120286 ERAF projekta "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai" īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1888 "Par grozījumiem 
Daugavpils novada domes 16.04.2019.lēmumā Nr.1391 "[…]")  

III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) 
VAI DEFICĪTS (-) 

109 972 0 -11 998 121 970 
sk.zemāk 

IV. FINANSĒŠANA -109 972 0 11 998 -121 970 sk.zemāk 

F20010000 NAUDAS LĪDZEKĻI UN 
NOGULDĪJUMI (BILANCES AKTĪVĀ) 

-5 898 0 -37 755 31 857 
sk.zemāk 

F22010000   Pieprasījuma noguldījumi 
(bilances aktīvā) 

-5 898 0 -37 755 31 857 
sk.zemāk 

F22010000 AB    Pieprasījuma noguldījumu 
atlikums perioda beigās 

5 898 0 37 755 -31 857 

863 EUR Izmaiņas štatu sarakstos Nīcgales pagasta pārvaldē sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu 
apsaimniekošanā kapitālsabiedrībai "(Daugavpils novada domes 29.08.2019.lēmums Nr.1657 ""Par Sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pilnvarojumu"")" 
-1676 EUR Nīcgales pagasta pārvaldes apsaimniekošanas maksas iemaksām sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju nodošanu apsaimniekošanā kapitālsabiedrībai "(Daugavpils novada domes 29.08.2019.lēmums Nr.1657 
""Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pilnvarojumu"")" 
16328 EUR SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošana 
(Apstiprināta SAM 9.2.2./16/I/001 projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" projekta tāme) 
-4713 EUR Aizdevuma ELFLA projekta "Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve" īstenošanai 
pamatsummas daļēja priekšlaicīga dzēšana no saņemtā publiskā finansējuma (26.11.2019.saņemts publiskais 
finansējums) 
2560 EUR Neizmantotie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem novirzīti uz plānoto naudas līdzekļu atlikumu gada 
beigās    
48942 EUR Aizdevumu procentu maksājumiem plānoto, bet neizmantoto līdzekļu novirzīšana uz plānoto naudas 
līdzekļu atlikumu gada beigās  
 -104137 Projekta "Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības īstenošanai" 
īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1889 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 
27.09.2018.lēmumā Nr.1052 "[…]") 
9976 ERAF projekta "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai" īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1888 "Par grozījumiem 
Daugavpils novada domes 16.04.2019.lēmumā Nr.1391 "[…]") 



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 
 

F40020000 AIZŅĒMUMI -104 074 0 49 753 -153 827 sk.zemāk 

F40020010 Saņemtie aizņēmumi -149 114 0 0 -149 114 

-1218 Projekta "Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības īstenošanai" 
īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1889 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 
27.09.2018.lēmumā Nr.1052 "[…]") 
-147896 ERAF projekta "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai" īstenošana (Daugavpils novada domes 27.12.2019.lēmums Nr.1888 "Par grozījumiem 
Daugavpils novada domes 16.04.2019.lēmumā Nr.1391 "[…]") 

F40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksa 45 040 0 49 753 -4 713 
Aizdevuma ELFLA projekta "Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve" īstenošanai pamatsummas 
daļēja priekšlaicīga dzēšana no saņemtā publiskā finansējuma (26.11.2019.saņemts publiskais 
finansējums) 

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.3 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.3 3 lp., 

3. Daugavpils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžeta grozījumi Nr.3 plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā 
2019.gadā pa iestādēm (konsolidēts) 2 lp., 

4. Daugavpils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta konsolidētais plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 
2019.gadā pa iestādēm (konsolidēts) 2 lp., 

5. Daugavpils novada pašvaldības budžeta 2019.gadam plānotie izdevumi Investīciju plāna iecerēm 1 lp. 

 
Daugavpils novada domes priekšsēdētājs        A.Kucins 

  


