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LATVIJAS   REPUBLIKA 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. (+371) 654 22238, fakss  (+371) 654 76810, e-pasts: dome@daugavpilsnovads.lv,  www.daugavpilsnovads.lv 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Daugavpils novada pašvaldības 2021.gada 28.jūnija 

saistošajiem noteikumiem Nr.78 

 

Par grozījumiem Nr.2 Daugavpils novada domes 2021.gada 1.feburāra saistošajos noteikumos Nr.71  

„Daugavpils novada pašvaldības budžets 2021.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 

II.1 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 

KOPĀ 

-295 199 0 0 -295 199 Sk.zemāk 

01.000 Vispārējie valdības dienesti -503 427 200 0 -503 627 

-79671 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu 

serviss”, lai kompensētu finansiālos zaudējumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Naujenes pagasta, 

Kalkūnes pagasta, Nīcgales pagasta, Biķernieku pagasta, Maļinovas pagasta, Vaboles pagasta un Līksnas pagasta teritorijās, 

(Domes 17.06.2021. lēmumus Nr.3105 ""Par dotācijas piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

 „Naujenes pakalpojumu serviss””) 

-12183 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksu Medumu speciālās 

pamatskolas pedagogiem, ar kuriem tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības (Domes 17.06.2021. lēmumus Nr.3141 Par 

līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”) 

mailto:dome@daugavpilsnovads.lv
http://www.daugavpilsnovads.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 

-11773 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Daugavpils novada stadiona vieglatlētikas laukuma seguma 

atjaunošanai un pieguļošās teritorijas meliorācijas betona tranšeju nosegšanai (Domes 28.06.2021. lēmumus Nr.3157 Par 

līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”) 

-400000 EUR Pašvaldības centrālas administrācijas ēkas (Rīgas iela 2, Daugavpils) tehniskā stāvokļa uzlabošana 

05.000 Vides aizsardzība 54 206 0 0 54 206 

44468 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu 

serviss”, lai kompensētu finansiālos zaudējumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Naujenes pagasta, 

Kalkūnes pagasta, Nīcgales pagasta, Biķernieku pagasta, Maļinovas pagasta, Vaboles pagasta un Līksnas pagasta teritorijās 

(Domes 17.06.2021. lēmumus Nr.3105 ""Par dotācijas piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

 „Naujenes pakalpojumu serviss””) 

9738 EUR Daugavpils novada pašvaldības vides aizsardzības līdzekļi piešķirti Sventes pagasta pārvaldei, pašvaldības 

investīciju projekta “Notekūdeņu attrīšanas iekārtu rekonstrukcija” īstenošana (Domes 17.06.2021. lēmumus Nr.3142 "Par 

Daugavpils novada pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu piešķiršanu") 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 88 024 -200 0 88 224 

35203 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu 

serviss”, lai kompensētu finansiālos zaudējumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Naujenes pagasta, 

Kalkūnes pagasta, Nīcgales pagasta, Biķernieku pagasta, Maļinovas pagasta, Vaboles pagasta un Līksnas pagasta teritorijās 

(Domes 17.06.2021. lēmumus Nr.3105 ""Par dotācijas piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

 „Naujenes pakalpojumu serviss””) 

-9512 EUR Līksnas pagasta Daugavas ielas, Līksna ielu apgaismojuma atjaunošana 

9780 EUR Ielu apgaismojuma izbūve Maļinovas pagasta Maļinovas ciema Skolas ielā, Dārza ielā un Alejas ielās    

52753 EUR Kalupes ciema ielu apgaismojuma ierīkošana    

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 11 773 0 0 11 773 

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Daugavpils novada stadiona vieglatlētikas laukuma seguma atjaunošanai un 

pieguļošās teritorijas meliorācijas betona tranšeju nosegšanai (Domes 28.06.2021. lēmumus Nr. 3157 “Par līdzekļu 

piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”) 

09.000 Izglītība 51 978 0 -2 247 54 225 

12183 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksu Medumu speciālās 

pamatskolas pedagogiem, ar kuriem tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības (Domes 17.06.2021. lēmumus Nr.3141 “Par 

līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”)  

-53021 EUR Līdzfinansējums Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas Višķos mācību 

vides atjaunošanai novirzīt ielu apgaismojuma izbūves projektiem    

95063 EUR Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas Višķos mācību vides atjaunošana 

no aizņēmuma līdzekļiem 

10.000 Sociālā aizsardzība 2 247 0 2 247 0  

II.2 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM KOPĀ 
-295 199 0 0 -295 199 Sk.zemāk 

1.0. UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 26 412 -792 0 27 204 Sk.zemāk 

1.1. Kārtējie izdevumi -77 642 -792 0 -76 850 Sk.zemāk 

1000 ATLĪDZĪBA 12 183 0 0 12 183 

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksu Medumu speciālās pamatskolas 

pedagogiem, ar kuriem tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības (Domes 17.06.2021. lēmumus Nr. 3141 “Par līdzekļu 

piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”) 

2000 PRECES UN PAKALPOJUMI -89 825 -792 0 -89 033 

-1319 EUR Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadale 2021.gadam (Domes 17.06.2021. lēmumus Nr.3140 

"Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda  līdzekļu sadali")  

4042 EUR Mērķdotācija izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (Domes 25.03.2021. lēmums 

Nr.2858 "Par valsts budžeta līdzekļu sadali Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību 

literatūras iegādei 2021. gadā")  

-20 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem Lasenberga 5-2 un Cibuļovka 2-5, 

Tabores pag., remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 13.05.2021. dienesta ziņojums)  

-1087 EUR Izdevumu pārklasifikācija topogrāfisko plānu Būvprojekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Lociki-

Lidlauks” /74-27/  un  Lidostas iela /74-104/ pārbūve Industriāla parka būvniecībai Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes 

pagastā, Daugavpils novadā” izstrādei   
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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 

1205 EUR Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu "Attīsti sevi" uzvarētājiem (Izpilddirektores 

09.06.2021. rīkojums Nr.125-r "Par līdzekļu pārskaitīšanu Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu "Attīsti 

sevi" uzvarētājiem")  

-79671 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu 

serviss”, lai kompensētu finansiālos zaudējumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Naujenes pagasta, 

Kalkūnes pagasta, Nīcgales pagasta, Biķernieku pagasta, Maļinovas pagasta, Vaboles pagasta un Līksnas pagasta teritorijās 

(Domes 17.06.2021. lēmumus Nr.3105 ""Par dotācijas piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

 „Naujenes pakalpojumu serviss””)   

-12183 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksu Medumu speciālās 

pamatskolas pedagogiem, ar kuriem tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības (Domes 17.06.2021. lēmumus Nr. 3141 “Par 

līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”)   

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 104 054 0 0 104 054 Sk.zemāk 

3000 SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS 104 054 0 0 104 054 

25653 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Latvijas – Lietuvas programmas projekta LLI-416 “Vietējās pārtikas ražošanas un 

piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas-Latgales pārrobežu reģionā /LOCAL FOODS”  (Domes 22.04.2021. lēmums Nr. 

2926  “Par dalību Latvijas –Lietuvas programmas projektā LLI-416 “Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta 

sistēmas attīstība Utenas-Latgales pārrobežu reģionā /LOCAL FOODS”)  

-1270 EUR Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu "Attīsti sevi" uzvarētājiem (Izpilddirektores 

09.06.2021. rīkojums Nr.125-r "Par līdzekļu pārskaitīšanu Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu "Attīsti 

sevi" uzvarētājiem") 

79671 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu 

serviss”, lai kompensētu finansiālos zaudējumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Naujenes pagasta, 

Kalkūnes pagasta, Nīcgales pagasta, Biķernieku pagasta, Maļinovas pagasta, Vaboles pagasta un Līksnas pagasta teritorijās 

(Domes 17.06.2021. lēmumus Nr.3105 ""Par dotācijas piešķiršanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

 „Naujenes pakalpojumu serviss””)  

2.0. KAPITĀLIE IZDEVUMI -321 611 792 0 -322 403 Sk.zemāk 

2.1. Pamatkapitāla veidošana -321 611 792 0 -322 403 Sk.zemāk 

5000 PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA -321 611 792 0 -322 403 

1319 EUR Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadale 2021.gadam (Domes 17.06.2021. lēmumus Nr.3140 

"Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda  līdzekļu sadali")  

-4042 EUR Mērķdotācija izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (Domes 25.03.2021. lēmums 

Nr.2858 "Par valsts budžeta līdzekļu sadali Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību 

literatūras iegādei 2021. gadā")  

20 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem Lasenberga 5-2 un Cibuļovka 2-5, Tabores 

pag., remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 13.05.2021. dienesta ziņojums)  

1087 EUR Izdevumu pārklasifikācija topogrāfisko plānu Būvprojekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Lociki-

Lidlauks” /74-27/  un  Lidostas iela /74-104/ pārbūve Industriāla parka būvniecībai Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes 

pagastā, Daugavpils novadā” izstrādei  

-25653 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Latvijas – Lietuvas programmas projekta LLI-416 “Vietējās pārtikas ražošanas un 

piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas-Latgales pārrobežu reģionā /LOCAL FOODS”  (Domes 22.04.2021. lēmums Nr. 

2926  “Par dalību Latvijas –Lietuvas programmas projektā LLI-416 “Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta 

sistēmas attīstība Utenas-Latgales pārrobežu reģionā /LOCAL FOODS”)  

65 EUR Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu "Attīsti sevi" uzvarētājiem (Izpilddirektores 09.06.2021. 

rīkojums Nr.125-r "Par līdzekļu pārskaitīšanu Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu "Attīsti sevi" 

uzvarētājiem")   

9738 EUR Daugavpils novada pašvaldības vides aizsardzības līdzekļi piešķirti Sventes pagasta pārvaldei, pašvaldības 

investīciju projekta “Notekūdeņu attrīšanas iekārtu rekonstrukcija” īstenošana (Domes 17.06.2021. lēmumus Nr. 3142 "Par 

Daugavpils novada pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu piešķiršanu")  

-9512 EUR Līksnas pagasta Daugavas ielas, Līksna ielu apgaismojuma atjaunošana 

9780 EUR Ielu apgaismojuma izbūve Maļinovas pagasta Maļinovas ciema Skolas ielā, Dārza ielā un Alejas ielās  

52753 EUR Kalupes ciema ielu apgaismojuma ierīkošana  
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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 

-53021 EUR Līdzfinansējums Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas Višķos mācību 

vides atjaunošanai novirzīt ielu apgaismojuma izbūves projektiem  

-400000 EUR Pašvaldības centrālas administrācijas ēkas (Rīgas iela 2, Daugavpils) tehniskā stāvokļa uzlabošana  

95063 EUR Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas Višķos mācību vides atjaunošana 

no aizņēmuma līdzekļiem  

III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) VAI 

DEFICĪTS (-) 
295 199 0 0 295 199 - 

IV. FINANSĒŠANA -295 199 0 0 -295 199 Sk.zemāk 

F20010000 NAUDAS LĪDZEKĻI UN 

NOGULDĪJUMI (BILANCES AKTĪVĀ) 
9 738 0 0 9 738 Sk.zemāk 

F22010000   Pieprasījuma noguldījumi (bilances 

aktīvā) 
9 738 0 0 9 738 Sk.zemāk 

F22010000 AB    Pieprasījuma noguldījumu 

atlikums perioda beigās 
-9 738 0 0 -9 738 

Daugavpils novada pašvaldības vides aizsardzības līdzekļi piešķirti Sventes pagasta pārvaldei, pašvaldības investīciju 

projekta “Notekūdeņu attrīšanas iekārtu rekonstrukcija” īstenošana (Domes 17.06.2021. lēmumus Nr. 3142 "Par Daugavpils 

novada pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu piešķiršanu") 

F40020000 AIZŅĒMUMI -304 937 0 0 -304 937 Sk.zemāk 

F40020010 Saņemtie aizņēmumi -304 937 0 0 -304 937 
-400000 EUR Pašvaldības centrālas administrācijas ēkas (Rīgas iela 2, Daugavpils) tehniskā stāvokļa uzlabošana 

95063 EUR Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas Višķos mācību vides atjaunošana 

 

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 2021.gada budžets pa valdības funkcijām, 

2) Daugavpils novada pašvaldības 2021.gada budžetā plānotie izdevumi investīciju plāna iecerēm. 

 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs     A.Kucins 


