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Grozījumi Daugavpils novada domes 2019.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos 

Nr.34 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 46.pantu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu 

 

 

Izdarīt Daugavpils novada domes 2019.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos 

Nr.34 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā: 

“1. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

2019.gadam ieņēmumus 28 502 423 euro apmērā un izdevumus atbilstoši funkcionālajām 

un ekonomiskajām kategorijām 32 198 913 euro apmērā un līdzdalību pašu kapitāla                          

20 000 euro saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2019.gadam 

deficīta finansēšanu 3 696 490 euro apmērā, izmantojot  naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikumu gada sākumā 2 659 330 euro, saglabājot atlikumu gada beigās 457 499 euro, 

saņemto aizņēmumu apjomu 4 527 084 euro, nodrošinot aizņēmumu atmaksu                             

3 012 425 euro saskaņā ar 1. pielikumu.”. 

 

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Apstiprināt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus Daugavpils novada 

pašvaldības pagastu pārvalžu ieņēmumos 1 166 913 euro apmērā.”. 

 

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

“6. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada saistību apmēru 

saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 3.pielikumu.”. 
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4. Izteikt 8.1 un 8.2 .apakšpunktus šādā redakcijā:  

“8.1. „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” – 2 467 699 euro, 

„Valsts dotācijas mācību līdzekļu iegādei” – 29 050 euro, „Valsts dotācijas skolēnu 

brīvpusdienām” - 114 731 euro, “Valsts dotācijas asistenta pakalpojumiem izglītības 

iestādē” – 2 527 euro, izpildītāja ir Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde un tā 

nodrošina programmu finansēšanas plānu iesniegšanai Daugavpils novada domes Finanšu 

pārvaldē; 

8.2. „Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” – 912 723 euro, izpildītāja ir Medumu 

speciālā pamatskola. Daugavpils novada domes Finanšu pārvalde nodrošina faktiski 

saņemtās dotācijas līdzekļu piešķiršanu Medumu speciālajai pamatskolai;”.  

 

5. Izteikt 8.4. un 8.5.apakšpunktus šādā redakcijā”: 

“8.4. „Mērķdotācijas Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atlīdzībai” – 287 052 euro, 

finansējuma saņēmējas un izpildītājas ir mūzikas un mākslas skolas, kurām ir noslēgts 

līgums ar Latvijas Nacionālo kultūras centru; 

8.5. „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” – 1 028 027 euro, izpildītāja ir 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda komisija un tā nodrošina programmas 

finansēšanas plāna iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldē;”.  

 

6. Izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.3. „Subsīdijas reliģiskajām organizācijām” – 45 000 euro apmērā, izpildītāja ir 

Daugavpils novada Subsīdijas reliģiskajām organizācijām piešķiršanas komisija un tā 

nodrošina programmu finansēšanas plānu iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu 

pārvaldē;”. 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētājs         A.Kucins 

 

 

 
 

 


