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Grozījumi Daugavpils novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.48 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam” 
  

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 46.pantu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu 
 
Izdarīt Daugavpils novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.48 

“Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā: 
“1. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

2020.gadam ieņēmumus 30150768 euro apmērā un izdevumus atbilstoši funkcionālajām un 

ekonomiskajām kategorijām 29756973 euro apmērā, kā arī līdzdalību pašu kapitālā                 
44760 euro saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2020.gadam 
pārsniegumu  393795 euro apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā  

3984615 euro, atlikumu gada beigās 1323215 euro, saņemto aizņēmumu apjomu                 
1843260 euro, aizņēmumu atmaksu  4853695 euro  saskaņā ar 1. pielikumu.  

3. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta 2020.gadam 
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus 400 euro apmērā un izdevumus 17126 euro apmērā,  

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 17192 euro un gada beigās                     
466 euro saskaņā ar 2.pielikumu.”. 

 
2. Izteikt 5.un 6.punktu šādā redakcijā: 
“5. Apstiprināt dabas resursa nodokļa ieņēmumus Daugavpils novada domes 

pamatbudžeta 2020.gadam ieņēmumos  277835  euro  apmērā un noteikt, ka šie ieņēmumi 

tiek izlietoti atbilstoši Daugavpils novada domes 2015.gada 12.februāra noteikumiem Nr.1 
„Daugavpils novada pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu izlietošanas kārtība”. 
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6. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības 2020.gada saistību apmēru 

saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 3.pielikumu.”.  
 
3. Izteikt 8.1., 8.2., 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“8.1. „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” - 2475428 euro,  „Valsts 

dotācijas mācību līdzekļu iegādei” - 28287 euro, „Valsts dotācijas skolēnu brīvpusdienām” - 
48926 euro, „Pašvaldības līdzfinansējums 1.-4.klašu skolēnu brīvpusdienām” - 52581 euro, 
“Valsts dotācijas asistenta pakalpojumiem izglītības iestādē”  izpildītājs ir Daugavpils 
novada domes Izglītības pārvalde un tā nodrošina programmu finansēšanas plānu 

iesniegšanu  Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē; 
8.2. „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”- 951034 euro izpildītājs ir Medumu 

speciālā pamatskola, Daugavpils novada domes Finanšu pārvalde nodrošina faktiski 

saņemtās dotācijas līdzekļu piešķiršanu pilnā apmērā; 
8.3. „Mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai” - 12704 euro, 

izpildītājs ir Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tā nodrošina programmas 
finansēšanas plāna iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē;”. 

 
4. Izteikt  8.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“8.10. “Par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu personām Daugavpils 

novadā” – 41625 euro, finansējuma saņēmējas un izpildītājas ir Daugavpils novada 
pašvaldības pagastu pārvaldes, kurām ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu;”. 

 
5. Izteikt 9.1., 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“9.1. „Pašvaldības izglītības iestāžu 5.-6. gadīgo audzēkņu un 5.-9.klašu skolēnu 

ēdināšana no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem” – 117912 euro, izpildītājs ir 

Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde un tā nodrošina programmu finansēšanas 

plānu iesniegšanu Daugavpils novada domes  Finanšu pārvaldē; 
9.2. „Atbalsta fonds biedrībām”- 24497 euro , izpildītājs ir Daugavpils novada 

Atbalsta fonda biedrībām finansējuma piešķiršanas komisija un tā nodrošina programmu 

finansēšanas plānu iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē;”. 
 
6. Izteikt 9.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“9.4. „Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanas 

fonds”- 3451 euro, izpildītājs ir Daugavpils novada Kultūras mantojuma komisija, 
“Pašvaldības līdzfinansējums Daugavpils novadā esošo Valsts aizsargājamo arhitektūras 

pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanai” 

– 9874 euro, izpildītājs ir konkursa komisija  un tā nodrošina programmas finansēšanas 

plāna iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē;”. 
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