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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 2020.gada 1.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.61 

 

Par grozījumiem Nr.1 Daugavpils novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.48  

„Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam” 
 

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 2 562 279 0 211 863 2 350 416  sk.zemāk 

1.0. NODOKĻU IEŅĒMUMI 232 835 0 232 835 0   

05.000 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 
232 835 0 232 835 0   

1.9. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces 
232 835 0 232 835 0   

05.500 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces 
232 835 0 232 835 0   

05.530   Dabas resursu nodoklis 232 835 0 232 835 0   

05.531      Dabas resursu nodoklis par dabas 

resursu ieguvi un vides piesārņošanu 
232 835 0 232 835 0   

2.0. NENODOKĻU IEŅĒMUMI 8 000 0 8 000 0   

08.000 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 
8 000 0 8 000 0   

08.100 Ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem 8 000 0 8 000 0   

mailto:ddmc@drp.lv
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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 

3.0. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU 

IEŅĒMUMI 
-39 549 0 -35 512 -4 037  sk.zemāk 

21.300 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
-51 943 0 -39 543 -12 400  sk.zemāk 

21.350   Maksa par izglītības pakalpojumiem -20 089 0 -20 089 0   

21.352      Ieņēmumi no vecāku maksām -7 292 0 -7 292 0   

21.359      Pārējie ieņēmumi par izglītības 

pakalpojumiem 
-12 797 0 -12 797 0   

21.380   Ieņēmumi par nomu un īri 436 0 436 0   

21.381      Ieņēmumi par telpu nomu 436 0 436 0   

21.390   Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 
-32 290 0 -19 890 -12 400  sk.zemāk 

21.393      Ieņēmumi par biļešu realizāciju -12 400 0 0 -12 400 
Atcelti novada mēroga pasākumi (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2073 "Par grozījumiem Daugavpils novada 2020.gada 

pasākumu plānā") 

21.394      Ieņēmumi par  komunālajiem 

pakalpojumiem 
-19 890 0 -19 890 0   

21.400 Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu 

ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

12 394 0 4 031 8 363   sk.zemāk 

21.420   Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš 

neklasificētie ieņēmumi 
9 283 0 0 9 283   sk.zemāk 

21.429      Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem 

mērķiem noteiktie ieņēmumi 
9 283 0 0 9 283 

 936 EUR Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā" 

īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2080 "Par projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas 

ezerā" īstenošanu")  

7000 EUR Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda  projekta “Astotais jaunās latgaliešu mūzikas festivāls 

“Muzykys Skrytuļs”   īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2158 "Par projekta  “Astotais jaunās latgaliešu mūzikas 

festivāls “Muzykys Skrytuļs” īstenošanu digitāli")  

132 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada Sventes ezerā" 

īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2160 "Par projekta   „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada 

Sventes ezerā” īstenošanu")  

450 EUR VKKF projekta "Zelta sietiņš" īstenošana (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2020.projekta 

finansēšanas līgums ar Latgales reģiona attīstības aģentūru Nr.LKP2020/67)  

600 EUR VKKF projekta "VAKARIEŠONA MUNĀ SĀTĀ" īstenošana (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

12.05.2020.projekta finansēšanas līgums ar Latgales reģiona attīstības aģentūru Nr.LKP2020/45)  

165 EUR Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smilginu ezerā" īstenošana (Domes 

23.04.2020. lēmums Nr.2079 "Par projekta "Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiģinu ezerā" īstenošanu")  

21.490   Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 3 111 0 4 031 -920  sk.zemāk 

21.499      Pārējie iepriekš neklasificētie pašu 

ieņēmumi 
3 111 0 4 031 -920 

 -2580 EUR Atcelti novada mēroga pasākumi (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2073 "Par grozījumiem Daugavpils novada 

2020.gada pasākumu plānā")  

1660 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Birķineļu baznīcas torņa arhitektoniskā izpēte un restaurācijas projekta 

izstrāde” īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2283 "Par projekta "Birķineļu baznīcas torņa arhitektoniskā izpēte 

un restaurācijas projekta izstrāde" īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu")  

4.0. ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBA -15 930 0 0 -15 930  sk.zemāk 

4.2. Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes 

ieņēmumos 
-15 930 0 0 -15 930  sk.zemāk 

21.100 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu 

palīdzības 
-15 930 0 0 -15 930  sk.zemāk 
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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 

21.150   Eiropas Savienības līdzfinansējums 

Kohēzijas un Eiropas Savienības struktūrfondu 

projektu īstenošanai 

50 089 0 0 50 089 

Grozījumi projekta "Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana 

nākamajām paaudzēm" tāmē (Domes 27.08.2020.lēmums Nr.2344 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 

11.jūlija lēmumā Nr.1563 "[…]", Izpilddirektores 27.08.2020.rīk.Nr.209-r) 

21.190   Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības 

politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu 

palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā 

ārvalstu finanšu palīdzība 

-66 019 0 0 -66 019  sk.zemāk 

21.194      Ieņēmumi no vadošā partnera partneru 

grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības 

projektiem 

-66 019 0 0 -66 019 

Grozījumi projekta "Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana 

nākamajām paaudzēm" tāmē (Domes 27.08.2020.lēmums Nr.2344 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 

11.jūlija lēmumā Nr.1563 "[…]", Izpilddirektores 27.08.2020.rīk.Nr.209-r) 

5.0. TRANSFERTI 2 376 923 0 6 540 2 370 383  sk.zemāk 

18.000 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 2 337 088 0 6 540 2 330 548  sk.zemāk 

18.600 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta 
2 337 088 0 6 540 2 330 548  sk.zemāk 

18.620   Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti 
1 256 634 0 6 540 1 250 094 

 2244 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Līgumi ar Nodarbinātības valsts aģentūru) 

55 EUR Valsts budžeta līdzekļi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs personām ar invaliditāti  (MK 

09.10.2012.noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”, Izglītības pārvaldes 

03.02.2020. pārskats par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm nepieciešamajiem  valsts budžeta līdzekļiem 

asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti) 

4605 EUR Vēlēšanu komisijai parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētiem likumiem 

nodrošināšanai (03.02.2020. Vienošanās ar Centrālā vēlēšanu komisiju Nr. CVK/31-2020) 

8000 EUR Palielināts finansējums pabalstu krīzes situācijā izmaksai (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2074 "Par 

finansēšanas plāna grozījumiem") 

28287 EUR Mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto līdzekļu sadale (Domes 23.04.2020. lēmums 

Nr.2075 "Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēm") 

2664 EUR Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā" 

īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2080 "Par projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas 

ezerā" īstenošanu") 

5288 EUR Valsts zivju fonda projekta "Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju resursiem" 

īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2078 "Par projekta "Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils 

novada zivju resursiem" īstenošanu") 

2937 EUR Valsts zivju fonda projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana" 

īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2077"Par projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju 

resursu papildināšana" īstenošanu") 

2403 EUR Valsts zivju fonda projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju resursu 

papildināšana" īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2152 "Par projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta 

Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju resursu papildināšana" īstenošanu") 

2210 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Datorgrafikas mākslas klases modernizācija Špoģu Mūzikas un mākslas 

skolai” īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2076 "Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās 

mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta “Datorgrafikas mākslas klases modernizācija 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolai” realizēšanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

2848 EUR Valsts Zivju fonda projekta „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada ūdenstilpēs” 

īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2159 "Par projekta   „Zivju resursu aizsardzības  pasākumi Daugavpils novada 

ūdenstilpēs” īstenošanu") 

1067 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada Sventes ezerā" 

īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2160 "Par projekta   „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada 

Sventes ezerā” īstenošanu") 
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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 

8366 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Apsaimniekošanas plānu sagatavošana Daugavpils novada ezeriem – Vīragnas un 

Kumbuļu " īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2161 "Par projekta   „Apsaimniekošanas plānu sagatavošana 

Daugavpils novada ezeriem – Vīragnas un Kumbuļu” īstenošanu") 

4546 EUR Medumu pagasta feldšeru-vecmāšu punkta darbība 2020.gadā  (Medumu pagasta pārvaldes 11.06.2020. līgums 

Nr.NVD-2-2020 ar Nacionālo veselības dienestu) 

2500 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Birķineļu baznīcas torņa arhitektoniskā izpēte un restaurācijas projekta 

izstrāde” īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2283 "Par projekta "Birķineļu baznīcas torņa arhitektoniskā izpēte 

un restaurācijas projekta izstrāde" īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

546 EUR VKKF projekta "Muzeju nakts pasākums "BERĶENELE SPĪGO"" īstenošana (Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes 16.03.2020.projekta finansēšanas līgums ar Valsts Kultūrkapitāla fondu Nr.2020-1STP029) 

776 EUR Precizēts finansējums 1.-4.kl. skolēnu ēdināšanai (Izglītības pārvaldes aprēķini) 

3310 EUR Apstiprināta Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu aizsardzība Daugavpils novadā" tāme (Domes 

24.09.2020.lēmums Nr.2489 "Par projekta "Zivju resursu aizsardzība Daugavpils novadā" īstenošanu") 

1161228 EUR Mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2020.gada septembrim-decembrim 

sadale (Domes 01.10.2020 lēmums Nr.2497 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2020.gada septembrim-

decembrim”) 

1335 EUR Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smilginu ezerā" īstenošana (Domes 

23.04.2020. lēmums Nr.2079 "Par projekta "Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiģinu ezerā" īstenošanu") 

4879 EUR Valsts zivju fonda projekta "Luknas ezera zivju resursu papildināšana" īstenošana (Domes 27.08.2020.lēmums 

Nr.2347 "Par projekta "Luknas ezera zivju resursu papildināšana" īstenošanu") 

18.630   Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās  ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

1 080 454 0 0 1 080 454 

 862537 EUR Apstiprināta ERAF projekta (Nr.9.3.1.1./19/I/037) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā" "(Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2028 ""Par Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1./19/I/037, īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu"" 

)"  

4050 EUR Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Mūžam jauns" īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums 

Nr.2327 "Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras 

un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) uzsākšanu")  

175134 EUR Grozījumi projekta  "Daugavpils novada pašvaldības grants ceļu pārbūve" tāmē (Domes 27.08.2020.lēmums 

Nr.2345 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.634 "[…]")  

9000 EUR Apstiprināta ELFLA projekta "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" tāme (Domes 24.09.2020.lēmums 

Nr.2427 "Par projekta "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" īstenošanu un lēmums Nr.2428 "Par aizņēmumu  

ELFLA projekta (Nr.19-03-AL28-A019.2201-000009) "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" īstenošanai")  

29733 EUR ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana" īstenošana septembrī - 

decembrī (21.12.2018. sadarbības līgums Nr.P6-13/66-2018)  

19.000 PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 39 835 0 0 39 835  sk.zemāk 

19.200 Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām 
39 835 0 0 39 835 

ERAF projekta "Rīteiropas vērtības" īstenošanai (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2328 "Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.830 "[...]") 

II.1 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 

KOPĀ 

1 827 439 0 47 180 1 780 259  sk.zemāk 

01.000 Vispārējie valdības dienesti -94 885 172 0 -95 057 

 -20746 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti  aizņēmuma investīciju projekta “Baznīcas ielas pārbūve c. 

Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošanai līdzfinansējuma nodrošināšanai (Domes 23.07.2020. 

lēmums Nr.2288 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"") 

-13310 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti  aizņēmuma investīciju projekta “Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbaste” seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošanai 

līdzfinansējuma nodrošināšanai (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2286 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"") 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 
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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 

-1444 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti administratīvās ēkas automātiskās ugunsdrošības signalizācijas 

uzstādīšanai Sventes pagasta pārvaldē (Izpilddirektores 24.03.2020.rīk.Nr.101-r "Par papildus finansējumu Sventes 

pagasta pārvaldei") 

-1202 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti daudzfunkcionālā centra "Skrudaliena" jumta seguma bojājumu, 

kas tika nodarīti 12.03.2020.-13.03.2020.vētrā, novēršanai (Izpilddirektores 16.03.2020.rīk.Nr.96-r "Par papildus 

finansējumu Skrudalienas pagasta pārvaldei") 

-2341 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Daugavpils novada Sociālā dienesta mobilās brigādes auto 

garāžas infrastruktūras uzlabošanai (Izpilddirektores 10.09.2020.rīk.Nr.228-r "Par papildus finansējumu Salienas pagasta 

pārvaldei") 

-14512 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Demenes kultūras nama jumta remontam (Domes 

24.09.2020.lēmums Nr.2423 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neapredzētiem 

gadījumiem") 

-3638 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Draudzības ielas apgaismojuma Dubna, Dubnas pag., 

sadārdzinājuma segšanai (Domes 24.09.2020.lēmums Nr.2424 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas 

"Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem") 

-2432 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Salienas ciemā 

rekonstrukcijas darbu apmaksai (Izpilddirektores 08.05.2020.rīk.Nr.123-r "Par finansējuma piešķiršanu Salienas pagasta 

pārvaldei") 

-4454 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti dzīvojamās mājas Nr.1, 525 km, Līksnas pagastā dzīvokļa nr.4 

un dzīvokļa nr.5 domājamo daļu jumta seguma nomaiņas izdevumu segšanai  (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2082 "Par 

finansējuma piešķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei") 

-3624 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Kalkūnes pagasta Komunālās ielas posma ārējā apgaismojuma 

uzlabošanai (Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2030 "Par finansējuma piešķiršanu Kalkūnes pagasta pārvaldei") 

-3327 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti konteinera iegādei Raiņa mājas Berķenelē dārza tehnikas 

uzglabāšanai (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2156 "Par finansējuma piešķiršanu Kultūras pārvaldei") 

-1000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti kopētāja iegādei Lāču pamatskolas mācību procesa 

organizēšanai (Izpilddirektores 12.03.2020. rīkojums Nr.93-r "Par finansējuma piešķiršanu Naujenes pagasta pārvaldei") 

-3632 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Medumu ciema dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas 

tehnoloģiskās iekārtas remontam (Domes 25.03.2020.lēmums Nr.2061 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem") 

-300 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestra 

mūzikas aprīkojuma iegādei (Izpilddirektores 25.09.2020. rīk.Nr.240-r "Par papildus finansējumu Naujenes pagasta 

pārvaldei") 

-892 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti paaudžu nama "Paspārne" ieejas durvju 

nomaiņai (Izpilddirektores 10.09.2020.rīk.Nr.227-r "Par papildus finansējumu Demenes pagasta pārvaldei") 

-2019 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Špoģu Mūzikas un mākslas skolas bojāto grīdas siju 

nomaiņai (Izpilddirektores 27.08.2020. rīk.Nr.211-r "Par papildus finansējumu Višķu pagasta pārvaldei") 

-2685 EUR Līdzekļi neparedzētiem piešķirti Medumu speciālās pamatskolas nedarbojošos bioloģisko attīrīšanas iekārtu 

demontāžas darbu veikšanai (Izpilddirektores 10.06.2020. rīk.Nr.156-r "Par papildus finansējumu Medumu pagasta 

pārvaldei") 

-105 EUR Mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai neizlietotā atlikuma uz 31.12.2019. atmaksa valsts 

budžetā (Latvijas nacionālā kultūras centra 23.04.2020.vēstule Nr.1.1-9/259 "Par valsts mērķdotāciju") 

-15500 EUR Piešķirts papildus pašvaldības finansējums pārrobežu sadarbības projekta "Amatniecība bez robežām" 

īstenošanai  "(Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2026 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 30.janvāra 

lēmumā Nr.1934 “[…]” un Nr.2027 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumā Nr.1891 

""[…]"" 

)" 

-14962 EUR Piešķirts papildus pašvaldības finansējums pārrobežu sadarbības projekta "Parki bez robežām" 

īstenošanai  "(Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2024 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 16.janvāra 

lēmumā Nr.1912 “[…]” un Nr.2025 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.1739 

""[…]"" 
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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 

)" 

16579 EUR Vēlēšanu komisijai parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētiem likumiem 

nodrošināšanai (03.02.2020. Vienošanās ar Centrālā vēlēšanu komisiju Nr. CVK/31-2020) 

559 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu kompensēšanas 

darījumi  

-70 EUR Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma gada sākumā precizēšana  

04.000 Ekonomiska darbība 512 001 -53 -4 598 516 652 

 2244 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Līgumi ar Nodarbinātības valsts aģentūru)  

-11503 EUR Samazināts finansējums budžeta programmai "Atbalsta fonds biedrībām" (Domes 15.04.2020. lēmums 

Nr.2074 "Par finansēšanas plāna grozījumiem")  

-1610 EUR Projekta "Rīteiropas vērtības" īstenošanai (Saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.7.punkts)  

-1988 EUR Projekta "Parki bez robežām" īstenošanai (Saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.7.punkts)  

-9000 EUR Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Mūžam jauns" īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums 

Nr.2327 "Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras 

un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) uzsākšanu")  

-14642 EUR Grozījumi projekta "Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un 

nodošana nākamajām paaudzēm" tāmē (Domes 27.08.2020.lēmums Nr.2344 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 11.jūlija lēmumā Nr.1563 "[…]", Izpilddirektores 27.08.2020.rīk.Nr.209-r)  

-15530 EUR Grozījumi projekta  "Daugavpils novada pašvaldības grants ceļu pārbūve" tāmē (Domes 27.08.2020.lēmums 

Nr.2345 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.634 "[…]")  

-1043 EUR Precizējumi budžetā līdzekļiem atlīdzībai, sadalījumā starp iestādes tāmēm Ceļu un ielu uzturēšana no 

pašvaldības līdzekļiem  un Komunālais dienests (28.01.2020. saistošo noteikumu Nr.48 "Daugavpils novada pašvaldības 

budžets 2020.gadam" 15.5.punkts)  

-1784 EUR Projekta "Amatniecība bez robežām" īstenošanai (Izpilddirektores 28.09.2020. rīk.Nr.244-r "Par grozījumiem 

projektu īstenošanai paredzēto līdzekļu sadalījumā")  

117190 EUR Pašvaldības investīciju projekta “18. Novembra ielas - m.418, 420, 428  pārbūve Vecstropi, Naujenes 

pagasta, Daugavpils novadā” īstenošana (Domes 25.06.2020.lēmums Nr.2244 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “18. Novembra ielas - m.418, 420, 428  pārbūve Vecstropi, Naujenes pagasta, Daugavpils novadā” īstenošanai")  

225421 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, Naujenes pagastā 

Daugavpils novadā” īstenošana (Domes 25.06.2020.lēmums Nr.2243 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 

“Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, Naujenes pagastā Daugavpils novadā” īstenošanai")  

92677 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu tehnikums” 

asfaltbetona seguma atjaunošana” īstenošana (Domes 25.06.2020.lēmums Nr.2245 "Par aizņēmumu pašvaldības 

investīciju projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu tehnikums” asfaltbetona seguma 

atjaunošana")  

39928 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-

Ļūbaste” seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2285 "Par aizņēmumu 

pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbaste” 

seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošanai")  

62236 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, 

Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2287 "Par aizņēmumu pašvaldības 

investīciju projekta “Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošanai")  

13310 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti  aizņēmuma investīciju projekta “Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbaste” seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošanai 

līdzfinansējuma nodrošināšanai (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2286 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"")  

20746 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti  aizņēmuma investīciju projekta “Baznīcas ielas pārbūve c. 

Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošanai līdzfinansējuma nodrošināšanai (Domes 23.07.2020. 

lēmums Nr.2288 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"")  
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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 70 959 17 31 325 39 617 

 3600 EUR Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā" 

īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2080 "Par projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas 

ezerā" īstenošanu") 

5288 EUR Valsts zivju fonda projekta "Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju resursiem" 

īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2078 "Par projekta "Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils 

novada zivju resursiem" īstenošanu") 

2937 EUR Valsts zivju fonda projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana" 

īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2077"Par projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju 

resursu papildināšana" īstenošanu") 

2403 EUR Valsts zivju fonda projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju resursu 

papildināšana" īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2152 "Par projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta 

Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju resursu papildināšana" īstenošanu") 

2848 EUR Valsts Zivju fonda projekta „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada ūdenstilpēs” 

īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2159 "Par projekta   „Zivju resursu aizsardzības  pasākumi Daugavpils novada 

ūdenstilpēs” īstenošanu") 

1199 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada Sventes ezerā" 

īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2160 "Par projekta   „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada 

Sventes ezerā” īstenošanu") 

8366 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Apsaimniekošanas plānu sagatavošana Daugavpils novada ezeriem – Vīragnas un 

Kumbuļu " īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2161 "Par projekta   „Apsaimniekošanas plānu sagatavošana 

Daugavpils novada ezeriem – Vīragnas un Kumbuļu” īstenošanu") 

2685 EUR Līdzekļi neparedzētiem piešķirti Medumu speciālās pamatskolas nedarbojošos bioloģisko attīrīšanas iekārtu 

demontāžas darbu veikšanai (Izpilddirektores 10.06.2020. rīk.Nr.156-r "Par papildus finansējumu Medumu pagasta 

pārvaldei") 

3310 EUR Apstiprināta Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu aizsardzība Daugavpils novadā" tāme (Domes 

24.09.2020.lēmums Nr.2489 "Par projekta "Zivju resursu aizsardzība Daugavpils novadā" īstenošanu") 

1500 EUR Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smilginu ezerā" īstenošana (Domes 

23.04.2020. lēmums Nr.2079 "Par projekta "Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiģinu ezerā" īstenošanu") 

5481 EUR Valsts zivju fonda projekta "Luknas ezera zivju resursu papildināšana" īstenošana (Domes 27.08.2020.lēmums 

Nr.2347 "Par projekta "Luknas ezera zivju resursu papildināšana" īstenošanu") 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 129 051 26 22 989 106 036 

 3624 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Kalkūnes pagasta Komunālās ielas posma ārējā apgaismojuma 

uzlabošanai (Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2030 "Par finansējuma piešķiršanu Kalkūnes pagasta pārvaldei") 

1444 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti administratīvās ēkas automātiskās ugunsdrošības signalizācijas 

uzstādīšanai Sventes pagasta pārvaldē (Izpilddirektores 24.03.2020.rīk.Nr.101-r "Par papildus finansējumu Sventes 

pagasta pārvaldei") 

3632 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Medumu ciema dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas 

tehnoloģiskās iekārtas remontam (Domes 25.03.2020.lēmums Nr.2061 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem") 

1303 EUR Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "15" Višķu tehnikums, Višķu pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana atbilstoši 

dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumam (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.4 punkts, pašvaldības aģentūras "Višķi" 15.03.2020. dienesta ziņojums ) 

4454 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti dzīvojamās mājas Nr.1, 525 km, Līksnas pagastā dzīvokļa nr.4 un 

dzīvokļa nr.5 domājamo daļu jumta seguma nomaiņas izdevumu segšanai  (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2082 "Par 

finansējuma piešķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei") 

2432 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Salienas ciemā 

rekonstrukcijas darbu apmaksai (Izpilddirektores 08.05.2020.rīk.Nr.123-r "Par finansējuma piešķiršanu Salienas pagasta 

pārvaldei") 

69 EUR Dzīvojamās mājas Nr.1, 525 km, Līksnas pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana mājas jumta seguma 

nomaiņai (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.4 punkts, Līksnas pagasta 

pārvaldes 15.05.2020. vēstule Nr.1.-8/40 ) 
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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 

1988 EUR Projekta "Parki bez robežām" īstenošanai (Saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.7.punkts) 

972 EUR Dzīvojamās mājas Nr.1, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana mājas skursteņa 

remontam (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.4 punkts, pašvaldības 

aģentūras "Višķi" 28.07.2020. vēstule Nr.1.-25/107 ) 

14174 EUR Vecsalienas pagasta daudzīvokļu dzīvojamo māju Červonka 1, 2, 3, 10 remontam (Domes saistošo noteikumu 

"Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.4 punkts, Salienas pagasta pārvaldes vadītājas 

17.08.2020.dienesta ziņojums Nr.2.1-09/1948) 

1043 EUR Precizējumi budžetā līdzekļiem atlīdzībai, sadalījumā starp iestādes tāmēm Ceļu un ielu uzturēšana no 

pašvaldības līdzekļiem  un Komunālais dienests (28.01.2020. saistošo noteikumu Nr.48 "Daugavpils novada pašvaldības 

budžets 2020.gadam" 15.5.punkts) 

3638 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Draudzības ielas apgaismojuma Dubna, Dubnas pag., 

sadārdzinājuma segšanai (Domes 24.09.2020.lēmums Nr.2424 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas 

"Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem") 

59000 EUR Apstiprināta ELFLA projekta "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" tāme (Domes 24.09.2020.lēmums 

Nr.2427 "Par projekta "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" īstenošanu un lēmums Nr.2428 "Par aizņēmumu  

ELFLA projekta (Nr.19-03-AL28-A019.2201-000009) "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" īstenošanai") 

8571 EUR Dzīvojamās mājas Nr.11, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana mājas lieveņu jumtiņu 

hidroizolācijai un kāpņu telpu logu nomaiņai  (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.4 punkts, pašvaldības aģentūras "Višķi" 22.07.2020. vēstule Nr.1.-25/103 ) 

-602 EUR Valsts zivju fonda projekta "Luknas ezera zivju resursu papildināšana" īstenošana (Domes 27.08.2020.lēmums 

Nr.2347 "Par projekta "Luknas ezera zivju resursu papildināšana" īstenošanu") 

-1 EUR Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma gada sākumā precizēšana  

295 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu kompensēšanas 

darījumi  

07.000 Veselība 101 697 31 0 101 666 

 16000 EUR Palielināts finansējums pabalstu krīzes situācijā izmaksai (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2074 "Par 

finansēšanas plāna grozījumiem") 

14430 EUR Piešķirts finansējums budžeta programmai "Ēdināšanas atbalsts bērniem" (Domes 15.04.2020. lēmums 

Nr.2074 "Par finansēšanas plāna grozījumiem") 

66690 EUR Piešķirts finansējums budžeta programmai "Atbalsts bērniem attālinātam mācību procesam" (Domes 

15.04.2020. lēmums Nr.2074 "Par finansēšanas plāna grozījumiem") 

4546 EUR Medumu pagasta feldšeru-vecmāšu punkta darbība 2020.gadā  (Medumu pagasta pārvaldes 11.06.2020. līgums 

Nr.NVD-2-2020 ar Nacionālo veselības dienestu) 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija -8 484 -111 20 398 -28 771 

 -730 EUR Valsts budžeta līdzekļi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs personām ar invaliditāti  (MK 

09.10.2012.noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”, Izglītības pārvaldes 

03.02.2020. pārskats par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm nepieciešamajiem  valsts budžeta līdzekļiem 

asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti)  

14074 EUR Grozījumi pārrobežu programmas sadarbības projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju 

tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" tāmē (Domes 27.02.2020.lēmums 

Nr.1995 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 11. jūlija lēmumā Nr.1563 “[…]”")  

642 EUR Būvprojekta "Lauku sētas "Slutišķi 2" atjaunošana (restaurācija) izstrādei nebija plānota topogrāfisko 

uzmērījumu veikšana un būvniecības ieceres dokumentu izstrāde elektrolīnijas pārvietošanai (Saistošo noteikumu 

"Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.7.punkts)  

-11974 EUR Vēlēšanu komisijai parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētiem likumiem 

nodrošināšanai (03.02.2020. Vienošanās ar Centrālā vēlēšanu komisiju Nr. CVK/31-2020)  

-69230 EUR Atcelti novada mēroga pasākumi (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2073 "Par grozījumiem Daugavpils 

novada 2020.gada pasākumu plānā")  

-31367 EUR Samazināts finansējums dalībai Skolēnu dziesmu un deju svētkos (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2074 "Par 

finansēšanas plāna grozījumiem")  

866 EUR Mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai neizlietotā atlikuma uz 31.12.2019. atmaksa valsts 

budžetā (Latvijas nacionālā kultūras centra 23.04.2020.vēstule Nr.1.1-9/259 "Par valsts mērķdotāciju")  



9 
 

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 

3327 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti konteinera iegādei Raiņa mājas Berķenelē dārza tehnikas 

uzglabāšanai (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2156 "Par finansējuma piešķiršanu Kultūras pārvaldei")  

7000 EUR Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda  projekta “Astotais jaunās latgaliešu mūzikas festivāls 

“Muzykys Skrytuļs”   īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2158 "Par projekta  “Astotais jaunās latgaliešu mūzikas 

festivāls “Muzykys Skrytuļs” īstenošanu digitāli")  

1610 EUR Projekta "Rīteiropas vērtības" īstenošanai (Saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.7.punkts)  

4160 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Birķineļu baznīcas torņa arhitektoniskā izpēte un restaurācijas projekta 

izstrāde” īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2283 "Par projekta "Birķineļu baznīcas torņa arhitektoniskā izpēte 

un restaurācijas projekta izstrāde" īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu")  

12282 EUR Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Mūžam jauns" īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums 

Nr.2327 "Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras 

un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) uzsākšanu")  

24969 EUR ERAF projekta "Rīteiropas vērtības" īstenošanai (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2328 "Par grozījumu 

Daugavpils novada domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.830 "[...]")  

546 EUR VKKF projekta "Muzeju nakts pasākums "BERĶENELE SPĪGO"" īstenošana (Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes 16.03.2020.projekta finansēšanas līgums ar Valsts Kultūrkapitāla fondu Nr.2020-1STP029)  

450 EUR VKKF projekta "Zelta sietiņš" īstenošana (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2020.projekta 

finansēšanas līgums ar Latgales reģiona attīstības aģentūru Nr.LKP2020/67)  

600 EUR VKKF projekta "VAKARIEŠONA MUNĀ SĀTĀ" īstenošana (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

12.05.2020.projekta finansēšanas līgums ar Latgales reģiona attīstības aģentūru Nr.LKP2020/45)  

-1288 EUR Grozījumi projekta "Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un 

nodošana nākamajām paaudzēm" tāmē (Domes 27.08.2020.lēmums Nr.2344 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2019.gada 11.jūlija lēmumā Nr.1563 "[…]", Izpilddirektores 27.08.2020.rīk.Nr.209-r)  

14512 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Demenes kultūras nama jumta remontam (Domes 

24.09.2020.lēmums Nr.2423 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neapredzētiem 

gadījumiem")  

1784 EUR Projekta "Amatniecība bez robežām" īstenošanai (Izpilddirektores 28.09.2020. rīk.Nr.244-r "Par grozījumiem 

projektu īstenošanai paredzēto līdzekļu sadalījumā")  

-1004 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu kompensēšanas 

darījumi   

09.000 Izglītība 1 058 557 -82 -22 974 1 081 613 

 785 EUR Valsts budžeta līdzekļi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs personām ar invaliditāti  (MK 

09.10.2012.noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”, Izglītības pārvaldes 

03.02.2020. pārskats par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm nepieciešamajiem  valsts budžeta līdzekļiem 

asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti) 

-642 EUR Būvprojekta "Lauku sētas "Slutišķi 2" atjaunošana (restaurācija) izstrādei nebija plānota topogrāfisko 

uzmērījumu veikšana un būvniecības ieceres dokumentu izstrāde elektrolīnijas pārvietošanai (Saistošo noteikumu 

"Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.7.punkts) 

28667 EUR Mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto līdzekļu sadale (Domes 23.04.2020. lēmums 

Nr.2075 "Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēm") 

2210 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Datorgrafikas mākslas klases modernizācija Špoģu Mūzikas un mākslas 

skolai” īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2076 "Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās 

mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta “Datorgrafikas mākslas klases modernizācija 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolai” realizēšanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

1000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti kopētāja iegādei Lāču pamatskolas mācību procesa 

organizēšanai (Izpilddirektores 12.03.2020. rīkojums Nr.93-r "Par finansējuma piešķiršanu Naujenes pagasta pārvaldei") 

2019 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Špoģu Mūzikas un mākslas skolas bojāto grīdas siju 

nomaiņai (Izpilddirektores 27.08.2020. rīk.Nr.211-r "Par papildus finansējumu Višķu pagasta pārvaldei") 

776 EUR Precizēts finansējums 1.-4.kl. skolēnu ēdināšanai (Izglītības pārvaldes aprēķini) 

137 EUR 2019.gada mērķdotācijas atlikuma interešu izglītības centra izlietošana  
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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 

-144750 EUR Investīciju plāna ieceres "Špoģu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana" plānoto izdevumu 

precizēšana, atbilstoši pieejamajiem finansēšanas avotiem (Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 13.panta 

(6) daļu, pašvaldībai finansēšanas avots (aizņēmums) ieceres īstenošanai nav pieejams  ) 

1161228 EUR Mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2020.gada septembrim-decembrim 

sadale (Domes 01.10.2020 lēmums Nr.2497 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2020.gada septembrim-

decembrim”) 

300 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestra 

mūzikas aprīkojuma iegādei (Izpilddirektores 25.09.2020. rīk.Nr.240-r "Par papildus finansējumu Naujenes pagasta 

pārvaldei") 

29733 EUR ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana" īstenošana septembrī - 

decembrī (21.12.2018. sadarbības līgums Nr.P6-13/66-2018) 

150 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu kompensēšanas 

darījumi  

10.000 Sociālā aizsardzība 58 543 0 40 58 503 

863803 EUR Apstiprināta ERAF projekta (Nr.9.3.1.1./19/I/037) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā" "(Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2028 ""Par Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1./19/I/037, īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu"" 

)" 

1202 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti daudzfunkcionālā centra "Skrudaliena" jumta seguma bojājumu, 

kas tika nodarīti 12.03.2020.-13.03.2020.vētrā, novēršanai (Izpilddirektores 16.03.2020.rīk.Nr.96-r "Par papildus 

finansējumu Skrudalienas pagasta pārvaldei") 

-201916 EUR Apstiprināta ERAF projekta (Nr4.2.2.0./17/I/097) "Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana" tāme  (Domes 25.03.2020.lēmums Nr.2053 "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta „Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr. 4.2.2.0./17/I/097, 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

892 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti paaudžu nama "Paspārne" ieejas durvju nomaiņai (Izpilddirektores 

10.09.2020.rīk.Nr.227-r "Par papildus finansējumu Demenes pagasta pārvaldei") 

2341 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Daugavpils novada Sociālā dienesta mobilās brigādes auto 

garāžas infrastruktūras uzlabošanai (Izpilddirektores 10.09.2020.rīk.Nr.228-r "Par papildus finansējumu Salienas pagasta 

pārvaldei") 

-607818 EUR Grozījumi ERAF projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā” tāmē (Domes 24.09.2020.lēmums Nr.2429 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 12.marta 

lēmumā Nr.2028 "[…]"")  

-1 EUR Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma gada sākumā precizēšana  

II.2 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM KOPĀ 
1 827 439 0 47 180 1 780 259  sk.zemāk 

1.0. UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 1 099 932 -6 269 9 959 1 096 242  sk.zemāk 

1.1. Kārtējie izdevumi 927 958 -6 269 -27 878 962 105  sk.zemāk 

1000 ATLĪDZĪBA 1 192 744 9 883 -24 179 1 207 040 

 623 EUR Pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Daugavpils novada domes 2014.gada 

24.aprīļa lēmumu Nr.285 apstiprinātā kārtība "Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma", budžetā 

plānots ekk 2239)) 

5884 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Līgumi ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

2244 EUR, pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai +3640 EUR no EKK2239)) 

55 EUR Valsts budžeta līdzekļi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs personām ar invaliditāti  (MK 

09.10.2012.noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”, Izglītības pārvaldes 

03.02.2020. pārskats par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm nepieciešamajiem  valsts budžeta līdzekļiem 

asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti) 
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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 

14084 EUR Grozījumi pārrobežu programmas sadarbības projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju 

tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" tāmē (Domes 27.02.2020.lēmums 

Nr.1995 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 11. jūlija lēmumā Nr.1563 “[…]”") 

3635 EUR Vēlēšanu komisijai parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētiem likumiem 

nodrošināšanai (03.02.2020. Vienošanās ar Centrālā vēlēšanu komisiju Nr. CVK/31-2020)  

-4839 EUR Atcelti novada mēroga pasākumi (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2073 "Par grozījumiem Daugavpils novada 

2020.gada pasākumu plānā")  

-300 EUR Samazināts finansējums dalībai Skolēnu dziesmu un deju svētkos (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2074 "Par 

finansēšanas plāna grozījumiem") 

246 EUR Grozījumi ERAF projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai” tāmē (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2081 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 

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

211 EUR Kultūras mantojuma objektu saglabāšanas fonda līdzekļi piešķirti Otrā pasaules kara masu terora upuru 

kapsētas pieminekļa postamenta remontdarbiem (Izpilddirektores 08.05.2020.rīk.Nr.124-r "Par līdzekļu pārskaitīšanu 

Otrā pasaules kara masu terora upuru kapsētas (Ebreju kapi pie Smilgina ezera) pieminekļa postamenta remontdarbiem 

Skrudalienas pagastā)  

683 EUR Kultūras mantojuma objektu saglabāšanas fonda līdzekļi piešķirti Vaboles pagasta krucifiksa "Priednieki" 

remontdarbiem (Izpilddirektores 08.05.2020.rīk.Nr.125-r "Par līdzekļu piešķiršanu Vaboles pagasta krucifiksa 

"Priednieki" remontdabiem") 

10049 EUR Grozījumi ERAF projekta (Nr.9.3.1.1./19/I/037) „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”  tāmē (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2165 "Par 

grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 12.marta lēmumā Nr.2028 “[…]”") 

3612 EUR Medumu pagasta feldšeru-vecmāšu punkta darbība 2020.gadā  (Medumu pagasta pārvaldes 11.06.2020. 

līgums Nr.NVD-2-2020 ar Nacionālo veselības dienestu) 

7545 EUR Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Mūžam jauns" īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums 

Nr.2327 "Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, 

kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) uzsākšanu") 

546 EUR VKKF projekta "Muzeju nakts pasākums "BERĶENELE SPĪGO"" īstenošana (Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes 16.03.2020.projekta finansēšanas līgums ar Valsts Kultūrkapitāla fondu Nr.2020-1STP029)  

85 EUR VKKF projekta "Zelta sietiņš" īstenošana (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2020.projekta 

finansēšanas līgums ar Latgales reģiona attīstības aģentūru Nr.LKP2020/67) 

993 EUR Grozījumi projekta "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs" tāmē  

1103484 EUR Mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2020.gada septembrim-decembrim 

sadale (Domes 01.10.2020 lēmums Nr.2497 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2020.gada 

septembrim-decembrim”)  

14928 EUR Naudas balva pedagogiem (Izpilddirektores 24.09.2020. rīk.Nr.239-r "Par pedagogu materiālo stimulēšanu", 

budžetā tika plānota EKK2239) 

29733 EUR ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana" īstenošana septembrī - 

decembrī (21.12.2018. sadarbības līgums Nr.P6-13/66-2018) 

2836 EUR Papildfinansējums vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai plānojamais 

finansējums 01.09.2020.-31.12.2020. (Domes 01.10.2020. lēmumu Nr.2498 un Nr.2499 izpildes nodrošināšanai) 

5787 EUR Papildfinansējums vispārējās izglītības iestāžu pedagogu un administrācijas darba samaksai plānojamais 

finansējums 01.09.2020.-31.12.2020. (Domes 01.10.2020. lēmumu Nr.2498 un Nr.2499 izpildes nodrošināšanai) 

6260 EUR Papildfinansējums sporta skolas pedagogu un administrācijas darba samaksai plānojamais finansējums 

01.09.2020.-31.12.2020. (Domes 01.10.2020. lēmumu Nr.2498 un Nr.2499 izpildes nodrošināšanai) 

137 EUR 2019.gada mērķdotācijas atlikuma interešu izglītības centra izlietošana 

763 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu kompensēšanas 

darījumi  
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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 -264 786 -16 152 -3 699 -244 935 

 -26347 EUR Pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Ar Daugavpils novada domes 

2014.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.285 apstiprinātā kārtība "Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības 

programma", budžetā plānots ekk2239, pārcelts uz ekk 1000 623 EUR, ekk 3000 25724 EUR) 

-3640 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Līgumi ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

(budžetā plānots ekk2239, pārcelts uz ekk 1000) 

-893 EUR 2019.gadā neizmantotās valsts mērķdotācijas Višķu VPV KAC uzturēšanai atmaksa valsts budžetā  

-10 EUR Grozījumi pārrobežu programmas sadarbības projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju 

tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" tāmē (Domes 27.02.2020.lēmums 

Nr.1995 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 11. jūlija lēmumā Nr.1563 “[…]”") 

-14962 EUR Piešķirts papildus pašvaldības finansējums pārrobežu sadarbības projekta "Parki bez robežām" 

īstenošanai  "(Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2024 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 16.janvāra 

lēmumā Nr.1912 “[…]” un Nr.2025 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumā 

Nr.1739 ""[…]"" 

)" 

-15500 EUR Piešķirts papildus pašvaldības finansējums pārrobežu sadarbības projekta "Amatniecība bez robežām" 

īstenošanai  "(Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2026 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 30.janvāra 

lēmumā Nr.1934 “[…]” un Nr.2027 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumā 

Nr.1891 ""[…]"" 

)" 

-3624 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Kalkūnes pagasta Komunālās ielas posma ārējā apgaismojuma 

uzlabošanai (Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2030 "Par finansējuma piešķiršanu Kalkūnes pagasta pārvaldei") 

642 EUR Būvprojekta "Lauku sētas "Slutišķi 2" atjaunošana (restaurācija) izstrādei nebija plānota topogrāfisko 

uzmērījumu veikšana un būvniecības ieceres dokumentu izstrāde elektrolīnijas pārvietošanai (Saistošo noteikumu 

"Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.7.punkts) 

-40662 EUR Tehniski precizēts izdevumu klasifikācijas kods līdzfinansējumam biedrībām (31.03.2020. Finanšu pārvaldes 

Budžeta nodaļas vadītāja Dienesta ziņojums Finanšu pārvaldes vadītājai) 

970 EUR Vēlēšanu komisijai parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētiem likumiem 

nodrošināšanai (03.02.2020. Vienošanās ar Centrālā vēlēšanu komisiju Nr. CVK/31-2020) 

-64391 EUR Atcelti novada mēroga pasākumi (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2073 "Par grozījumiem Daugavpils 

novada 2020.gada pasākumu plānā") 

-31067 EUR Samazināts finansējums dalībai Skolēnu dziesmu un deju svētkos (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2074 "Par 

finansēšanas plāna grozījumiem") 

1303 EUR Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "15" Višķu tehnikums, Višķu pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana atbilstoši 

dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumam (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.4 punkts, pašvaldības aģentūras "Višķi" 15.03.2020. dienesta ziņojums ) 

17128 EUR Mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto līdzekļu sadale (Domes 23.04.2020. lēmums 

Nr.2075 "Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēm") 

3600 EUR Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā" 

īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2080 "Par projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem 

Vīragnas ezerā" īstenošanu") 

5288 EUR Valsts zivju fonda projekta "Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju resursiem" 

īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2078 "Par projekta "Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils 

novada zivju resursiem" īstenošanu") 

2937 EUR Valsts zivju fonda projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana" 

īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2077"Par projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera 

zivju resursu papildināšana" īstenošanu") 

2403 EUR Valsts zivju fonda projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju resursu 

papildināšana" īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2152 "Par projekta "Daugavpils novada Demenes pagasta 

Čerņavas un Dervanišķu ezera zivju resursu papildināšana" īstenošanu") 

435 EUR "Grozījumi ERAF projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 
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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 

uzņēmējdarbības attīstībai” tāmē  

" (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2081 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumā 

Nr.1052 “[…]”") 

-4454 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti dzīvojamās mājas Nr.1, 525 km, Līksnas pagastā dzīvokļa nr.4 

un dzīvokļa nr.5 domājamo daļu jumta seguma nomaiņas izdevumu segšanai  (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2082 "Par 

finansējuma piešķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei") 

-105 EUR Mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai neizlietotā atlikuma uz 31.12.2019. atmaksa valsts 

budžetā (Latvijas nacionālā kultūras centra 23.04.2020.vēstule Nr.1.1-9/259 "Par valsts mērķdotāciju") 

-2804 EUR Pašvaldības dzīvokļa Skolas iela 11A-16, Nīcgale, Nīcgales pag., remontam (Finanšu pārvaldes Īpašuma 

nodaļas 29.04.2020. dienesta ziņojums) 

2171 EUR Izdevumu pārklasifikācija pašvaldības investīciju projekta "Naujenes Mūzikas un mākslas skolas aprīkojums 

datorgrafikas programmas īstenošanai" īstenošanai  

-211 EUR Kultūras mantojuma objektu saglabāšanas fonda līdzekļi piešķirti Otrā pasaules kara masu terora upuru 

kapsētas pieminekļa postamenta remontdarbiem (Izpilddirektores 08.05.2020.rīk.Nr.124-r "Par līdzekļu pārskaitīšanu 

Otrā pasaules kara masu terora upuru kapsētas (Ebreju kapi pie Smilgina ezera) pieminekļa postamenta remontdarbiem 

Skrudalienas pagastā) 

-683 EUR Kultūras mantojuma objektu saglabāšanas fonda līdzekļi piešķirti Vaboles pagasta krucifiksa "Priednieki" 

remontdarbiem (Izpilddirektores 08.05.2020.rīk.Nr.125-r "Par līdzekļu piešķiršanu Vaboles pagasta krucifiksa 

"Priednieki" remontdabiem") 

-3327 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti konteinera iegādei Raiņa mājas Berķenelē dārza tehnikas 

uzglabāšanai (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2156 "Par finansējuma piešķiršanu Kultūras pārvaldei") 

7000 EUR Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda  projekta “Astotais jaunās latgaliešu mūzikas festivāls 

“Muzykys Skrytuļs”   īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2158 "Par projekta  “Astotais jaunās latgaliešu mūzikas 

festivāls “Muzykys Skrytuļs” īstenošanu digitāli") 

-352 EUR Valsts Zivju fonda projekta „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada ūdenstilpēs” 

īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2159 "Par projekta   „Zivju resursu aizsardzības  pasākumi Daugavpils 

novada ūdenstilpēs” īstenošanu") 

8366 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Apsaimniekošanas plānu sagatavošana Daugavpils novada ezeriem – Vīragnas un 

Kumbuļu " īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2161 "Par projekta   „Apsaimniekošanas plānu sagatavošana 

Daugavpils novada ezeriem – Vīragnas un Kumbuļu” īstenošanu") 

6094 EUR Lāču pamatskolas 1.klases un matemātikas kabinetu remonts (Izpilddirektors 27.05.2020.rīk.Nr.141 "Par 

investīciju plāna 2020.-2022.gadam īstenošanu") 

2830 EUR Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projekta konkursa "Attīsti sevi" uzvarētājiem  (Izpilddirektors 

26.05.2020.rīk.Nr.140 "Par līdzekļu pārskaitīšanu Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projekta konkursa "Attīsti 

sevi" uzvarētājiem) 

1610 EUR Projekta "Rīteiropas vērtības" īstenošanai (Saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.7.punkts) 

934 EUR Medumu pagasta feldšeru-vecmāšu punkta darbība 2020.gadā  (Medumu pagasta pārvaldes 11.06.2020. līgums 

Nr.NVD-2-2020 ar Nacionālo veselības dienestu) 

4160 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Birķineļu baznīcas torņa arhitektoniskā izpēte un restaurācijas projekta 

izstrāde” īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2283 "Par projekta "Birķineļu baznīcas torņa arhitektoniskā izpēte 

un restaurācijas projekta izstrāde" īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

-13310 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti  aizņēmuma investīciju projekta “Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbaste” seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošanai 

līdzfinansējuma nodrošināšanai (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2286 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"") 

-20746 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti  aizņēmuma investīciju projekta “Baznīcas ielas pārbūve c. 

Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošanai līdzfinansējuma nodrošināšanai (Domes 23.07.2020. 

lēmums Nr.2288 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"") 

21690 EUR Epidemioloģiskie drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku pārvarēšanai (Domes 

23.07.2020. lēmums Nr.2280 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.2074 "[…]") 
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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 

4737 EUR Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Mūžam jauns" īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums 

Nr.2327 "Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, 

kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) uzsākšanu") 

972 EUR Dzīvojamās mājas Nr.1, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana mājas skursteņa 

remontam (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.4 punkts, pašvaldības 

aģentūras "Višķi" 28.07.2020. vēstule Nr.1.-25/107 ) 

14174 EUR Vecsalienas pagasta daudzīvokļu dzīvojamo māju Červonka 1, 2, 3, 10 remontam (Domes saistošo noteikumu 

"Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.4 punkts, Salienas pagasta pārvaldes vadītājas 

17.08.2020.dienesta ziņojums Nr.2.1-09/1948) 

365 EUR VKKF projekta "Zelta sietiņš" īstenošana (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2020.projekta 

finansēšanas līgums ar Latgales reģiona attīstības aģentūru Nr.LKP2020/67) 

600 EUR VKKF projekta "VAKARIEŠONA MUNĀ SĀTĀ" īstenošana (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

12.05.2020.projekta finansēšanas līgums ar Latgales reģiona attīstības aģentūru Nr.LKP2020/45) 

-1000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti kopētāja iegādei Lāču pamatskolas mācību procesa 

organizēšanai (Izpilddirektores 12.03.2020. rīkojums Nr.93-r "Par finansējuma piešķiršanu Naujenes pagasta pārvaldei") 

-8000 EUR Piešķirts finansējums Daugavpils novada domes konkursam par grantu piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju 

projektiem 2020.gadā (Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2023 "Par Daugavpils novada domes konkursu par granta 

piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2020.gadā") 

3225 EUR Papildus līdzekļi kadastrālās uzmērīšanas veikšanai nedzīvojamā fonda objektu reģistrēšanai zemesgrāmatā 

atsavināšanai (Īpašumu nodaļas vadītājas 18.08.2020.dienesta ziņojums) 

-993 EUR Grozījumi projekta "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs" tāmē  

776 EUR Precizēts finansējums 1.-4.kl. skolēnu ēdināšanai (Izglītības pārvaldes aprēķini) 

1197 EUR Projekta "Pašvaldības ceļa (76-3, 2 km) pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam Nīcgales pagasta teritorijā" 

īstenošanai (Attīstības pārvaldes vadītājas 15.09.2020. dienesta ziņojums) 

-144750 EUR Investīciju plāna ieceres "Špoģu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana" plānoto izdevumu 

precizēšana, atbilstoši pieejamajiem finansēšanas avotiem (Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 

13.panta (6) daļu, pašvaldībai finansēšanas avots (aizņēmums) ieceres īstenošanai nav pieejams  ) 

-3638 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Draudzības ielas apgaismojuma Dubna, Dubnas pag., 

sadārdzinājuma segšanai (Domes 24.09.2020.lēmums Nr.2424 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas 

"Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem") 

25175 EUR Grozījumi ERAF projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā” tāmē (Domes 24.09.2020.lēmums Nr.2429 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 12.marta 

lēmumā Nr.2028 "[…]"") 

-410 EUR Apstiprināta Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu aizsardzība Daugavpils novadā" tāme (Domes 

24.09.2020.lēmums Nr.2489 "Par projekta "Zivju resursu aizsardzība Daugavpils novadā" īstenošanu") 

-14928 EUR Naudas balva pedagogiem (Izpilddirektores 24.09.2020. rīk.Nr.239-r "Par pedagogu materiālo 

stimulēšanu", budžetā tika plānota EKK2239) 

-2836 EUR Papildfinansējums vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai plānojamais 

finansējums 01.09.2020.-31.12.2020. (Domes 01.10.2020. lēmumu Nr.2498 un Nr.2499 izpildes nodrošināšanai) 

-5787 EUR Papildfinansējums vispārējās izglītības iestāžu pedagogu un administrācijas darba samaksai plānojamais 

finansējums 01.09.2020.-31.12.2020. (Domes 01.10.2020. lēmumu Nr.2498 un Nr.2499 izpildes nodrošināšanai) 

-6260 EUR Papildfinansējums sporta skolas pedagogu un administrācijas darba samaksai plānojamais finansējums 

01.09.2020.-31.12.2020. (Domes 01.10.2020. lēmumu Nr.2498 un Nr.2499 izpildes nodrošināšanai) 

1500 EUR Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smilginu ezerā" īstenošana (Domes 

23.04.2020. lēmums Nr.2079 "Par projekta "Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiģinu ezerā" īstenošanu") 

8571 EUR Dzīvojamās mājas Nr.11, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana mājas lieveņu jumtiņu 

hidroizolācijai un kāpņu telpu logu nomaiņai  (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.4 punkts, pašvaldības aģentūras "Višķi" 22.07.2020. vēstule Nr.1.-25/103 ) 

4879 EUR Valsts zivju fonda projekta "Luknas ezera zivju resursu papildināšana" īstenošana (Domes 27.08.2020.lēmums 

Nr.2347 "Par projekta "Luknas ezera zivju resursu papildināšana" īstenošanu") 
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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 

50624 EUR Mērķdotācijas Medumu speciālās pamatskolas uzturēšanai 2020.gada septembrim-decembrim sadale (Domes 

01.10.2020 lēmums Nr.2497 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2020.gada septembrim-decembrim”) 

-14766 EUR Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 14766 sadale (Domes lēmumi par līdzekļu iedalīšanu  no 

Daugavpils novada pašvaldības  ceļu fonda) 

-72 EUR Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma gada sākumā precizēšana  

-763 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu kompensēšanas 

darījumi  

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 170 215 0 37 837 132 378  sk.zemāk 

3000 SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS 94 665 0 37 837 56 828 

 25724 EUR Pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Ar Daugavpils novada domes 

2014.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.285 apstiprinātā kārtība "Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības 

programma",(budžetā plānots ekk2239))  

40662 EUR Tehniski precizēts izdevumu klasifikācijas kods līdzfinansējumam biedrībām (31.03.2020. Finanšu pārvaldes 

Budžeta nodaļas vadītāja Dienesta ziņojums Finanšu pārvaldes vadītājai)  

-11503 EUR Samazināts finansējums budžeta programmai "Atbalsta fonds biedrībām" (Domes 15.04.2020. lēmums 

Nr.2074 "Par finansēšanas plāna grozījumiem")  

-2830 EUR Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projekta konkursa "Attīsti sevi" uzvarētājiem  (Izpilddirektors 

26.05.2020.rīk.Nr.140 "Par līdzekļu pārskaitīšanu Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projekta konkursa "Attīsti 

sevi" uzvarētājiem)  

8000 EUR Piešķirts finansējums Daugavpils novada domes konkursam par grantu piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju 

projektiem 2020.gadā (Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2023 "Par Daugavpils novada domes konkursu par granta 

piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2020.gadā")  

-3225 EUR Papildus līdzekļi kadastrālās uzmērīšanas veikšanai nedzīvojamā fonda objektu reģistrēšanai zemesgrāmatā 

atsavināšanai (Īpašumu nodaļas vadītājas 18.08.2020.dienesta ziņojums)  

6000 SOCIĀLA RAKSTURA MAKSĀJUMI UN 

KOMPENSĀCIJAS 
75 550 0 0 75 550 

 16000 EUR Palielināts finansējums pabalstu krīzes situācijā izmaksai (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2074 "Par 

finansēšanas plāna grozījumiem") 

14430 EUR Piešķirts finansējums budžeta programmai "Ēdināšanas atbalsts bērniem" (Domes 15.04.2020. lēmums 

Nr.2074 "Par finansēšanas plāna grozījumiem") 

66690 EUR Piešķirts finansējums budžeta programmai "Atbalsts bērniem attālinātam mācību procesam" (Domes 

15.04.2020. lēmums Nr.2074 "Par finansēšanas plāna grozījumiem") 

-21690 EUR Epidemioloģiskie drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku pārvarēšanai (Domes 

23.07.2020. lēmums Nr.2280 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.2074 "[…]") 

-21690 EUR Epidemioloģiskie drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku pārvarēšanai (Domes 

23.07.2020. lēmums Nr.2280 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.2074 "[…]") 

120 EUR Mērķdotācijas Medumu speciālās pamatskolas uzturēšanai 2020.gada septembrim-decembrim sadale (Domes 

01.10.2020 lēmums Nr.2497 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2020.gada septembrim-decembrim”) 

7000 TRANSFERTI, UZTURĒŠANAS IZDEVUMU 

TRANSFERTI, PAŠU RESURSU MAKSĀJUMI, 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

1 759 0 0 1 759 

 893 EUR 2019.gadā neizmantotās valsts mērķdotācijas Višķu VPV KAC uzturēšanai atmaksa valsts budžetā  

866 EUR Mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai neizlietotā atlikuma uz 31.12.2019. atmaksa valsts 

budžetā (Latvijas nacionālā kultūras centra 23.04.2020.vēstule Nr.1.1-9/259 "Par valsts mērķdotāciju") 

1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības 

budžetā un starptautiskajai sadarbībai 
22 007 0 0 22 007  sk.zemāk 

2.0. KAPITĀLIE IZDEVUMI 727 507 6 269 37 221 684 017  sk.zemāk 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 727 507 6 269 37 221 684 017  sk.zemāk 

5000 PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA 727 507 6 269 37 221 684 017 

 863803 EUR Apstiprināta ERAF projekta (Nr.9.3.1.1./19/I/037) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā" "(Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2028 ""Par Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1./19/I/037, īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu"" 

)" 
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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 

3624 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Kalkūnes pagasta Komunālās ielas posma ārējā apgaismojuma 

uzlabošanai (Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2030 "Par finansējuma piešķiršanu Kalkūnes pagasta pārvaldei") 

-201916 EUR Apstiprināta ERAF projekta (Nr4.2.2.0./17/I/097) "Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana" tāme  (Domes 25.03.2020.lēmums Nr.2053 "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta „Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr. 4.2.2.0./17/I/097, 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

-642 EUR Būvprojekta "Lauku sētas "Slutišķi 2" atjaunošana (restaurācija) izstrādei nebija plānota topogrāfisko 

uzmērījumu veikšana un būvniecības ieceres dokumentu izstrāde elektrolīnijas pārvietošanai (Saistošo noteikumu 

"Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.7.punkts) 

11539 EUR Mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto līdzekļu sadale (Domes 23.04.2020. lēmums 

Nr.2075 "Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēm") 

-681 EUR "Grozījumi ERAF projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai” tāmē  

" (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2081 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumā 

Nr.1052 “[…]”") 

2210 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Datorgrafikas mākslas klases modernizācija Špoģu Mūzikas un mākslas 

skolai” īstenošana (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2076 "Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās 

mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta “Datorgrafikas mākslas klases modernizācija 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolai” realizēšanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

4454 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti dzīvojamās mājas Nr.1, 525 km, Līksnas pagastā dzīvokļa nr.4 un 

dzīvokļa nr.5 domājamo daļu jumta seguma nomaiņas izdevumu segšanai  (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2082 "Par 

finansējuma piešķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei") 

2804 EUR Pašvaldības dzīvokļa Skolas iela 11A-16, Nīcgale, Nīcgales pag., remontam (Finanšu pārvaldes Īpašuma 

nodaļas 29.04.2020. dienesta ziņojums) 

-2171 EUR Izdevumu pārklasifikācija pašvaldības investīciju projekta "Naujenes Mūzikas un mākslas skolas aprīkojums 

datorgrafikas programmas īstenošanai" īstenošanai  

69 EUR Dzīvojamās mājas Nr.1, 525 km, Līksnas pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana mājas jumta seguma 

nomaiņai (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.4 punkts, Līksnas 

pagasta pārvaldes 15.05.2020. vēstule Nr.1.-8/40 ) 

3327 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti konteinera iegādei Raiņa mājas Berķenelē dārza tehnikas 

uzglabāšanai (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2156 "Par finansējuma piešķiršanu Kultūras pārvaldei") 

3200 EUR Valsts Zivju fonda projekta „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada ūdenstilpēs” 

īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2159 "Par projekta   „Zivju resursu aizsardzības  pasākumi Daugavpils 

novada ūdenstilpēs” īstenošanu") 

1199 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada Sventes ezerā" 

īstenošana (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2160 "Par projekta   „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novada 

Sventes ezerā” īstenošanu") 

-10049 EUR Grozījumi ERAF projekta (Nr.9.3.1.1./19/I/037) „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”  tāmē       (Domes 28.05.2020.lēmums Nr.2165 "Par 

grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 12.marta lēmumā Nr.2028 “[…]”") 

-6094 EUR Lāču pamatskolas 1.klases un matemātikas kabinetu remonts (Izpilddirektors 27.05.2020.rīk.Nr.141 "Par 

investīciju plāna 2020.-2022.gadam īstenošanu") 

-1610 EUR Projekta "Rīteiropas vērtības" īstenošanai (Saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.7.punkts) 

117190 EUR Pašvaldības investīciju projekta “18. Novembra ielas - m.418, 420, 428  pārbūve Vecstropi, Naujenes 

pagasta, Daugavpils novadā” īstenošana (Domes 25.06.2020.lēmums Nr.2244 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “18. Novembra ielas - m.418, 420, 428  pārbūve Vecstropi, Naujenes pagasta, Daugavpils novadā” 

īstenošanai") 
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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 

225421 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, Naujenes pagastā 

Daugavpils novadā” īstenošana (Domes 25.06.2020.lēmums Nr.2243 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 

“Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, Naujenes pagastā Daugavpils novadā” īstenošanai") 

92677 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu tehnikums” 

asfaltbetona seguma atjaunošana” īstenošana (Domes 25.06.2020.lēmums Nr.2245 "Par aizņēmumu pašvaldības 

investīciju projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu tehnikums” asfaltbetona seguma 

atjaunošana") 

13310 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti  aizņēmuma investīciju projekta “Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbaste” seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošanai 

līdzfinansējuma nodrošināšanai (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2286 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta 

programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"") 

39928 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-

Ļūbaste” seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2285 "Par aizņēmumu 

pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbaste” 

seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošanai") 

20746 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti  aizņēmuma investīciju projekta “Baznīcas ielas pārbūve c. 

Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošanai līdzfinansējuma nodrošināšanai (Domes 23.07.2020. 

lēmums Nr.2288 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"") 

62236 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, 

Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2287 "Par aizņēmumu 

pašvaldības investīciju projekta “Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” 

īstenošanai") 

-9000 EUR Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Mūžam jauns" īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums 

Nr.2327 "Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, 

kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) uzsākšanu") 

24969 EUR ERAF projekta "Rīteiropas vērtības" īstenošanai (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2328 "Par grozījumu 

Daugavpils novada domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.830 "[...]") 

1000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti kopētāja iegādei Lāču pamatskolas mācību procesa 

organizēšanai (Izpilddirektores 12.03.2020. rīkojums Nr.93-r "Par finansējuma piešķiršanu Naujenes pagasta pārvaldei") 

-15930 EUR Grozījumi projekta "Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana 

un nodošana nākamajām paaudzēm" tāmē (Domes 27.08.2020.lēmums Nr.2344 "Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2019.gada 11.jūlija lēmumā Nr.1563 "[…]", Izpilddirektores 27.08.2020.rīk.Nr.209-r) 

-15530 EUR Grozījumi projekta  "Daugavpils novada pašvaldības grants ceļu pārbūve" tāmē (Domes 27.08.2020.lēmums 

Nr.2345 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.634 "[…]") 

-1197 EUR Projekta "Pašvaldības ceļa (76-3, 2 km) pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam Nīcgales pagasta teritorijā" 

īstenošanai (Attīstības pārvaldes vadītājas 15.09.2020. dienesta ziņojums) 

3638 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Draudzības ielas apgaismojuma Dubna, Dubnas pag., 

sadārdzinājuma segšanai (Domes 24.09.2020.lēmums Nr.2424 "Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas 

"Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem") 

59000 EUR Apstiprināta ELFLA projekta "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" tāme (Domes 24.09.2020.lēmums 

Nr.2427 "Par projekta "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" īstenošanu un lēmums Nr.2428 "Par aizņēmumu  

ELFLA projekta (Nr.19-03-AL28-A019.2201-000009) "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" īstenošanai") 

-632993 EUR Grozījumi ERAF projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā” tāmē (Domes 24.09.2020.lēmums Nr.2429 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 12.marta 

lēmumā Nr.2028 "[…]"") 

3720 EUR Apstiprināta Valsts zivju fonda projekta "Zivju resursu aizsardzība Daugavpils novadā" tāme (Domes 

24.09.2020.lēmums Nr.2489 "Par projekta "Zivju resursu aizsardzība Daugavpils novadā" īstenošanu") 

7000 EUR Mērķdotācijas Medumu speciālās pamatskolas uzturēšanai 2020.gada septembrim-decembrim sadale (Domes 

01.10.2020 lēmums Nr.2497 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2020.gada septembrim-decembrim”) 
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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 

14766 EUR Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadale (Domes lēmumi par līdzekļu iedalīšanu  no 

Daugavpils novada pašvaldības  ceļu fonda) 

III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) VAI 

DEFICĪTS (-) 
734 840 0 164 683 570 157  sk.zemāk 

IV. FINANSĒŠANA -734 840 0 -164 683 -570 157  sk.zemāk 

F20010000 NAUDAS LĪDZEKĻI UN 

NOGULDĪJUMI (BILANCES AKTĪVĀ) 
-294 924 0 -164 683 -130 241  sk.zemāk 

F21010000   Naudas līdzekļi -13 493 0 0 -13 493  sk.zemāk 

F21010000 AS    Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums gada sākumā 
-13 493 0 0 -13 493  Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma gada sākumā uzskaites pozīcijas precizēšana (no F21010000S uz F22010000S) 

F22010000   Pieprasījuma noguldījumi (bilances 

aktīvā) 
-281 431 0 -164 683 -116 748  sk.zemāk 

F22010000 AS    Pieprasījuma noguldījumu 

atlikums gada sākumā 
13 444 0 0 13 444 

 13493 EUR Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma gada sākumā uzskaites pozīcijas precizēšana (no F21010000S uz 

F22010000S) 

-49 EUR Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma gada sākumā uzskaites pozīcijas precizēšana 

F22010000 AB    Pieprasījuma noguldījumu 

atlikums perioda beigās 
294 875 0 164 683 130 192 

 -14074 EUR Grozījumi pārrobežu programmas sadarbības projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju 

tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" tāmē (Domes 27.02.2020.lēmums 

Nr.1995 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 11. jūlija lēmumā Nr.1563 “[…]”")  

8000 EUR Palielināts finansējums pabalstu krīzes situācijā izmaksai (Domes 15.04.2020. lēmums Nr.2074 "Par 

finansēšanas plāna grozījumiem")  

-1303 EUR Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "15" Višķu tehnikums, Višķu pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana atbilstoši 

dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumam (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.4 punkts, pašvaldības aģentūras "Višķi" 15.03.2020. dienesta ziņojums )  

-380 EUR Mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto līdzekļu sadale (Domes 23.04.2020. lēmums Nr.2075 

"Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēm")  

-761 EUR Mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai neizlietotā atlikuma uz 31.12.2019. atmaksa valsts 

budžetā (Latvijas nacionālā kultūras centra 23.04.2020.vēstule Nr.1.1-9/259 "Par valsts mērķdotāciju")  

-69 EUR Dzīvojamās mājas Nr.1, 525 km, Līksnas pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana mājas jumta seguma 

nomaiņai (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.4 punkts, Līksnas 

pagasta pārvaldes 15.05.2020. vēstule Nr.1.-8/40 )  

-114745 EUR Aizņēmumu  A2/1/18/788, A2/1/19/281 projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/034) “Dienvidlatgales pašvaldību 

degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai  neatmaksātās pamatsummas pirmstermiņa 

atmaksai pilnā apmērā (Finanšu pārvaldes vadītājas 20.07.2020. rezolūcija)  

768 EUR Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Mūžam jauns" īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums 

Nr.2327 "Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, 

kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) uzsākšanu")  

-972 EUR Dzīvojamās mājas Nr.1, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana mājas skursteņa 

remontam (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.4 punkts, pašvaldības 

aģentūras "Višķi" 28.07.2020. vēstule Nr.1.-25/107 )  

-14174 EUR Vecsalienas pagasta daudzīvokļu dzīvojamo māju Červonka 1, 2, 3, 10 remontam (Domes saistošo 

noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam" 15.4 punkts, Salienas pagasta pārvaldes vadītājas 

17.08.2020.dienesta ziņojums Nr.2.1-09/1948)  

-137 EUR 2019.gada mērķdotācijas atlikuma interešu izglītības centra izlietošana   

321347 EUR Grozījumi ERAF projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā” tāmē (Domes 24.09.2020.lēmums Nr.2429 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 12.marta 

lēmumā Nr.2028 "[…]"")  

-44760 EUR Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" pamatkapitāla palielināšana 

projekta "Centralizētā ūdensvada atjaunošana Muitas ciematā, Kalkūnes pagastā" (Domes 24.09.2020. lēmums 
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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 

Nr.2418"Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" pamatkapitāla 

palielināšanu")  

-8571 EUR Dzīvojamās mājas Nr.11, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, uzkrājuma fonda izlietošana mājas lieveņu jumtiņu 

hidroizolācijai un kāpņu telpu logu nomaiņai  (Domes saistošo noteikumu "Daugavpils novada pašvaldības budžets 

2020.gadam" 15.4 punkts, pašvaldības aģentūras "Višķi" 22.07.2020. vēstule Nr.1.-25/103 )  

23 EUR Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma gada sākumā precizēšana   

F40020000 AIZŅĒMUMI -395 156 0 0 -395 156  sk.zemāk 

F40020010 Saņemtie aizņēmumi 195 458 0 0 195 458 

 -14962 EUR Piešķirts papildus pašvaldības finansējums pārrobežu sadarbības projekta "Parki bez robežām" 

īstenošanai  "(Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2024 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 16.janvāra 

lēmumā Nr.1912 “[…]” un Nr.2025 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.1739 

""[…]"" 

)"  

-15500 EUR Piešķirts papildus pašvaldības finansējums pārrobežu sadarbības projekta "Amatniecība bez robežām" 

īstenošanai  "(Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2026 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 30.janvāra 

lēmumā Nr.1934 “[…]” un Nr.2027 ""Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumā Nr.1891 

""[…]"" 

)"  

-201916 EUR Apstiprināta ERAF projekta (Nr4.2.2.0./17/I/097) "Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana" tāme (Domes 25.03.2020.lēmums Nr.2053 "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta „Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr. 4.2.2.0./17/I/097, 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu")  

117190 EUR Pašvaldības investīciju projekta “18. Novembra ielas - m.418, 420, 428  pārbūve Vecstropi, Naujenes 

pagasta, Daugavpils novadā” īstenošana (Domes 25.06.2020.lēmums Nr.2244 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju 

projekta “18. Novembra ielas - m.418, 420, 428  pārbūve Vecstropi, Naujenes pagasta, Daugavpils novadā” īstenošanai")  

225421 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, Naujenes pagastā 

Daugavpils novadā” īstenošana (Domes 25.06.2020.lēmums Nr.2243 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 

“Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, Naujenes pagastā Daugavpils novadā” īstenošanai")  

92677 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu tehnikums” 

asfaltbetona seguma atjaunošana” īstenošana (Domes 25.06.2020.lēmums Nr.2245 "Par aizņēmumu pašvaldības 

investīciju projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta ceļa “Grāviņi – Višķu tehnikums” asfaltbetona seguma 

atjaunošana")  

39928 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-

Ļūbaste” seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2285 "Par aizņēmumu 

pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbaste” 

seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošanai")  

62236 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, 

Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošana (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2287 "Par aizņēmumu pašvaldības 

investīciju projekta “Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” īstenošanai")  

-14866 EUR ERAF projekta "Rīteiropas vērtības" īstenošanai (Domes 23.07.2020. lēmums Nr.2328 "Par grozījumu 

Daugavpils novada domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.830 "[...]")  

-144750 EUR Investīciju plāna ieceres "Špoģu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana" plānoto izdevumu 

precizēšana, atbilstoši pieejamajiem finansēšanas avotiem (Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 13.panta 

(6) daļu, pašvaldībai finansēšanas avots (aizņēmums) ieceres īstenošanai nav pieejams  )  

50000 EUR Apstiprināta ELFLA projekta "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" tāme (Domes 24.09.2020.lēmums 

Nr.2427 "Par projekta "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" īstenošanu un lēmums Nr.2428 "Par aizņēmumu  

ELFLA projekta (Nr.19-03-AL28-A019.2201-000009) "Daugavpils novada kapsētu digitalizācija" īstenošanai")  

F40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksa -590 614 0 0 -590 614 

 -285205 EUR Apstiprināta ERAF projekta (Nr.9.3.1.1./19/I/037) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā" "(Domes 12.03.2020.lēmums Nr.2028 ""Par Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1./19/I/037, īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu"" 
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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 

)"  

-114745 EUR Aizņēmumu  A2/1/18/788, A2/1/19/281 projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/034) “Dienvidlatgales pašvaldību 

degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai  neatmaksātās pamatsummas pirmstermiņa 

atmaksai pilnā apmērā (Finanšu pārvaldes vadītājas 20.07.2020. rezolūcija)  

-190664 EUR Grozījumi projekta  "Daugavpils novada pašvaldības grants ceļu pārbūve" tāmē (Domes 

27.08.2020.lēmums Nr.2345 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.634 "[…]")  

F50010000 AKCIJAS UN CITA LĪDZDALĪBA 

PAŠU KAPITĀLĀ 
-44 760 0 0 -44 760 

Domes 24.09.2020. lēmums Nr.2418"Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU 

SERVISS" pamatkapitāla palielināšanu" 

 

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 2020.gadā pa iestādēm 

(konsolidēts), 

2. Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta konsolidētais plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2020.gadā pa iestādēm ar 

grozījumiem Nr.1, 

3. Daugavpils novada pašvaldības 2020.gada budžetā plānotie izdevumi Investīciju plāna iecerēm, 

4. Daugavpils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu grozījumi Nr.1 plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā 2020.gadā pa 

iestādēm (konsolidēts), 

5. Daugavpils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu konsolidētais plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2020.gadā pa 

iestādēm ar grozījumiem Nr.1. 

 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs      A.Kucins 


