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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.41 

 

Par grozījumiem Nr.2 Daugavpils novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.34  

„Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 
 

I     PAMATBUDŽETS 

Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 1 709 707 0 25 839 1 683 868 Sk.zemāk 

1.0. NODOKĻU IEŅĒMUMI 737 0 737 0  

1.4. Īpašuma nodokļi 737 0 737 0  

04.000 ĪPAŠUMA NODOKĻI 737 0 737 0  

04.100 Nekustamā īpašuma 

nodoklis 
737 0 737 0 

 

04.120   Nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām 
22 0 22 0 

 

04.122      Nekustamā īpašuma 

nodokļa par ēkām parādi par 

iepriekšējiem gadiem 

22 0 22 0 

 

04.130   Nekustamā īpašuma 

nodoklis par mājokļiem 
715 0 715 0 

 

04.132      Nekustamā īpašuma 

nodokļa par mājokļiem parādi par 

iepriekšējiem gadiem 

715 0 715 0 

 

2.0. NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12 923 0 12 261 662 Sk.zemāk 

mailto:ddmc@drp.lv


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 

 

12.000 PĀRĒJIE NENODOKĻU 

IEŅĒMUMI 
1 380 0 718 662 

Sk.zemāk 

12.200 Nenodokļu ieņēmumi un 

ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām 

un kompensācijām 

1 380 0 718 662 

Sk.zemāk 

12.230   Ieņēmumi no ūdenstilpju 

un zvejas tiesību nomas un zvejas 

tiesību rūpnieciskas izmantošanas 

(licences) 

718 0 718 0 

 

12.240   Ieņēmumi no ūdenstilpju 

un zvejas tiesību nomas un zvejas 

tiesību nerūpnieciskas 

izmantošanas (makšķerēšanas 

kartes ) 

662 0 0 662 

Projektu „Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” un 
„Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervānišķu ezeru zivju resursu papildināšana” 

īstenošana (Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1461 "Par projektu „Daugavpils novada 

Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” un „Daugavpils novada Demenes pagasta 
Čerņavas un Dervānišķu ezeru zivju resursu papildināšana” īstenošanu") 

13.000 IEŅĒMUMI NO VALSTS 

(PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMU 

IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS 

UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA 

KAPITALIZĀCIJAS 

11 543 0 11 543 0 

 

13.400 Ieņēmumi no pašvaldību 

kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas 

11 543 0 11 543 0 

 

3.0. MAKSAS PAKALPOJUMI 

UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI 
18 733 0 12 841 5 892 

Sk.zemāk 

21.300 Ieņēmumi no iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 

11 781 0 11 781 0 

 

21.350   Maksa par izglītības 

pakalpojumiem 
1 160 0 1 160 0 

 

21.359      Pārējie ieņēmumi par 

izglītības pakalpojumiem 
1 160 0 1 160 0 

 

21.380   Ieņēmumi par nomu un īri 9 187 0 9 187 0  

21.381      Ieņēmumi par telpu 

nomu 
5 063 0 5 063 0 

 



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 

 

21.384      Ieņēmumi par zemes 

nomu 
4 124 0 4 124 0 

 

21.390   Ieņēmumi par pārējiem 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
1 434 0 1 434 0 

 

21.393      Ieņēmumi par biļešu 

realizāciju 
1 434 0 1 434 0 

 

21.400 Pārējie 21.3.0.0.grupā 

neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 

budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

6 952 0 1 060 5 892 

Sk.zemāk 

21.420   Pārējie šajā klasifikācijā 

iepriekš neklasificētie ieņēmumi 
6 952 0 1 060 5 892 

Sk.zemāk 

21.429      Pārējie iepriekš 

neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 

6 952 0 1 060 5 892 

1000 EUR Projekta "Jauktā kora "Latgale" dalība VI Starptautiskajā deju un mūzikas festivālā "Summer in 

Budapest" Ungārijā" īstenošana (VKKF un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projekta 09.05.2019. 

finansēšanas līgums Nr.2019-1-ZIE-M04014)  
1500 EUR Projekta "Deju ansambļa "Līksme" dalība XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Kanādā" 

īstenošana (VKKF un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projekta 09.05.2019. finansēšanas līgums 
Nr.2019-1-ZIE-M04027)  

1200 EUR Projekta "Amatierteātru saiets "Spēlējam kopā"" īstenošanai (LRAA un Daugavpils novada 

Kultūras pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/35)  
1192 EUR Projekta "Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" īstenošana (LRAA un 

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/36)  

1000 EUR Projekta "Vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu vērtība: teorētiska un praktiska nodarbība 
koka logu, slēģu un durvju apdarē un restaurācijā" īstenošana (LRAA un Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/37)  

4.0. ĀRVALSTU FINANŠU 

PALĪDZĪBA 
33 010 0 0 33 010 

Sk.zemāk 

4.2. Ārvalstu finanšu palīdzība 

iestādes ieņēmumos 
33 010 0 0 33 010 

Sk.zemāk 

21.100 Iestādes ieņēmumi no 

ārvalstu finanšu palīdzības 
33 010 0 0 33 010 

Sk.zemāk 

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 

33 010 0 0 33 010 

Sk.zemāk 



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

Pārējie grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz Domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un citiem 

spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

21.194      Ieņēmumi no vadošā 

partnera partneru grupas 

īstenotajiem ārvalstu finanšu 

palīdzības projektiem 

33 010 0 0 33 010 

Projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un 
nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1563 "Par 

projekta Nr.ENI-LLB-1-216 "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju 

izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu") 

5.0. TRANSFERTI 1 644 304 0 0 1 644 304 Sk.zemāk 

17.000 NO VALSTS BUDŽETA 

DAĻĒJI FINANSĒTO 

ATVASINĀTO PUBLISKO 

PERSONU UN BUDŽETA 

NEFINANSĒTO IESTĀŽU 

TRANSFERTI 

16 978 0 0 16 978 

Sk.zemāk 

17.200 Pašvaldību saņemtie 

transferti no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām publiskām 

personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm 

16 978 0 0 16 978 

Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Amatniecība bez robežām" īstenošanai (Daugavpils novada 

domes 2019.gada 31.oktobra lēmums Nr.1795 "Par projekta  Nr. LV-RU-018  ”Amatniecība bez robežām” 
(Craftsmanship without Borders)” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

18.000 VALSTS BUDŽETA 

TRANSFERTI 
1 607 358 0 0 1 607 358 

Sk.zemāk 

18.600 Pašvaldību saņemtie 

transferti no valsts budžeta 
1 607 358 0 0 1 607 358 

Sk.zemāk 

18.620   Pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta transferti 
1 343 404 0 0 1 343 404 

1976 EUR Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti (MK 
09.10.2012.noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”, Izglītības 

pārvaldes vadītājas 11.02.2019.pārskats par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 

nepieciešamajiem  valsts budžeta līdzekļiem asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 
2019. gadam)  

43758 EUR Mērķdotācija Eiroparlamenta vēlēšanu komisijai (Daugavpils novada domes vienošanās Nr. 

CVK/45-2019 un CVK175-2019 ar Centrālo vēlēšanu komiteju)  
9 EUR Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (Daugavpils novada domes 

16.05.2019.lēmums Nr.1420 "Par mācību līdzekļiem un mācību literatūru paredzēto valsts budžeta 

līdzekļu sadali Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gadam")  
3360 EUR Valsts mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Daugavpils novada domes 

16.05.2019.lēmums Nr.1421 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā 

Nr.1255 "[...]")  
15317 EUR Precizēta mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) (Satiksmes ministrijas 

30.04.2019.rīkojums Nr.01-03/54 "Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2019.gadā")  

5340 EUR Projektu „Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” un 
„Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervānišķu ezeru zivju resursu papildināšana” 

īstenošana (Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1461 "Par projektu „Daugavpils novada 

Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” un „Daugavpils novada Demenes pagasta 
Čerņavas un Dervānišķu ezeru zivju resursu papildināšana” īstenošanu")   



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 
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4480 EUR Zivju fonda projekta "Višķu ezera zivju resursu papildināšana" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 13.06.2019. lēmums Nr.1478 "Par projekta "Višķu ezera zivju fonda papildināšana" īstenošanu")  

2838 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Līksnas, Demenes, Sventes, 
Tabores, Višķu, Vaboles, Biķernieku pagastu pārvalžu un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes līgumi ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru)   

3150 EUR Projekta "DNJ Startup" īstenošana (Daugavpils novada domes 16.05.2019.lēmums Nr.1417 
"Par projekta idejas "DNJ Startup" iesniegšanu […]"un Daugavpils novada domes līgums ar JSPA 

Nr.VP2019/1.2-18)  

9980 EUR Projekta "Daugavas upes apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada teritorijā" 
īstenošana (LVAF padomes 20.02.2019. lēmums Nr.2)   

691815 EUR Mērķdotācija vispārējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai 

un VSAOI (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-decembrim")  

75414 EUR Mērķdotācija 5.g., 6.g.bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai (Daugavpils 
novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-decembrim")  
39168 EUR Mērķdotācija interešu izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu daļējai darba 

samaksai  (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-decembrim")  

325739 EUR Mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Daugavpils novada domes 26.09.2019. 

lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-

decembrim")  

19250 EUR Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai (Daugavpils novada domes 29.08.2019.līgums 
Nr.2.5.-11/407 ar LR Kultūras ministriju)  

99410 EUR Mērķdotācija Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atlīdzībai (Daugavpils novada domes 

23.09.2019. līgumi Nr.1.5-5.1/220 un 221 ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru)   
2400 EUR Mērķdotācija Daugavpils novada sporta skolai (Vienošanās par grozījumiem 2019.gada 

17.janvāra profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas līgumā Nr. 2-2e/19/68)  

18.630   Pašvaldību no valsts 

budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās  

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

263 954 0 0 263 954 

9977 EUR ESF projekta 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 
īstenošana (Daugavpils novada domes 21.12.2018. līgums Nr.P6-13/66-2018)  

2000 EUR ES programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projekta "ReUnion" īstenošana (Daugavpils 

novada domes 31.01.2019.lēmums Nr.1278 "Par projekta idejas "ReUnion" iesniegšanu" un Domes 
31.05.2019. līgums Nr.2019-1-LV-02-ESC31-002474 ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru )  

2011 EUR Projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, 

saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums 
Nr.1563 "Par projekta Nr.ENI-LLB-1-216 "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo 

amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanu un ieņēmumu un 

izdevumu tāmes apstiprināšanu")  
162199 EUR "ELFLA  projekta  (Nr.19-03-A00702-000019)  

„Daugavpils  novada  pašvaldības ceļu pārbūve” īstenošana " (Daugavpils novada domes 11.07.2019. 

lēmums Nr.1589 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.1415 "[…]"")  
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4038 EUR Erasmus+ projekta "Izglītība-solis pretī veiksmīgai karjerai" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 29.08.2019. lēmums Nr.1655 "Par Erasmus+ projekta "Izglītība-solis pretī veiksmīgai karjerai" 

īstenošanu Salienas vidusskolā")  
26133 EUR ERASMUS+ projekta "Veselīgs dzīves veids - ceļš uz dzīvi" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1706 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ […] projekta 

Nr.2019-1-IT02-KA229-062301_5 “Veselīgs dzīves veids – ceļš uz dzīvi” īstenošanu Biķernieku 
pamatskolā")  

27600 EUR ERASMUS+ projekta "Lepni būt par eiropiešiem!" īstenošana (Daugavpils novada domes 

2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1705 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ […] projekta Nr.2019-1-
FR01-KA229-062102_3 “Lepni būt par eiropiešiem!” īstenošanu Biķernieku pamatskolā")  

10878 EUR ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai 

(Daugavpils novada domes 17.10.2019. lēmums Nr.1769_ "Par grozījumu Daugavpils novada domes 
2017.gada 28. septembra lēmumā Nr. 329 “[…]” ")  

19118 EUR Erasmus+ projekta "Mūsdienu izglītības īpatnības pamatskolā, sākumskolā un pamatskolā" 

īstenošana (Daugavpils novada domes 17.10.2019. lēmums Nr.1767_ "Par Špoģu vidusskolas [...] 
Erasmus+ programmas projekta [...]"Mūsdienu izglītības īpatnības pamatskolā, sākumskolā un 

pamatskolā" atbalstīšanu")  

19.000 PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI 
19 968 0 0 19 968 

Sk.zemāk 

19.200 Pašvaldību saņemtie 

transferti no citām pašvaldībām 
19 968 0 0 19 968 

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” īstenošana 

(Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1739 "Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” / “Parks without borders” īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu ") 

II.1 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM 

KATEGORIJĀM KOPĀ 

1 898 204 0 -479 994 2 378 198 

Sk.zemāk 

01.000 Vispārējie valdības 

dienesti 
-52 884 2 374 -22 547 -32 711 

43758 EUR Mērķdotācija Eiroparlamenta vēlēšanu komisijai (Daugavpils novada domes vienošanās Nr. 

CVK/45-2019 un CVK175-2019 ar Centrālo vēlēšanu komiteju)  
-790 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Līksnas pagasta Patmaļu kapličas jumta seguma 

nomaiņai (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 03.06.2019.rīkojums Nr.162 "Par finansējuma 

piešķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei")  
-540 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti sporta skolas audzēkņa un trenera dalībai Eiropas 

čempionātā brīvajā cīņā (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 03.06.2019.rīkojums Nr.161 "Par 

finansējuma piešķiršanu [...]")  
-724 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti pabalsta izmaksai darbiniekam sakarā ar ģimenes 

locekļa nāvi un elektromērījumiem Nīcgales PII "Sprīdītis", bibliotēkā un feldšeru punktā (Daugavpils 

novada pašvaldības izpilddirektores 04.06.2019. rīkojums Nr.166-r "Par finansējuma piešķiršanu Nīcgales 
pagasta pārvaldei")  

-150 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Skrudalienas pagasta pārvaldes vokālā ansambļa 

"Līgaviņas" ārpus novada izbraukuma koncerta ceļa izmaksu segšanai (Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektores 04.06.2019. rīkojums Nr.167-r "Par finansējuma piešķiršanu Skrudalienas pagasta 

pārvaldei")  

-1201 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti  Latgales novada 17.Senioru dziesmu un deju 
svētku festivāla “Saulei pretī mūžu ejot” rīkošanai (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 
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20.06.2019.rīkojums Nr.190-r "Par papildus finansējuma iedalīšanu Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldei")  

-723 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti paneļu žoga uzstādīšanai ap bērnu rotaļu laukumu 
pie Salienas vidusskolas (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 26.06.2019.rīkojums Nr.194-r 

"Par līdzekļu piešķiršanu Salienas pagasta pārvaldei")  

-605 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Višķu estrādes kāpņu izgatavošanai un 
uzstādīšanai (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 08.07.2019.rīkojums Nr.205-r "Par līdzekļu 

piešķiršanu Višķu pagasta pārvaldei")  

-10000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bāriņtiesu darbībai nepieciešamo telpu 
sagatavošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1585 "Par Daugavpils novada 

bāriņtiesām")  

1 EUR Neizlietotās 2018.gada Valsts budžeta mērķdotācijas piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai 
pašvaldības vispārējās izglītības pedagogiem atmaksai Valsts budžetā (Izglītības ministrijas vēstule Nr.4-

7e/19/2208 "Par neizlietotā finansējuma atmaksu valsts budžetā")  

-1830 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti jauna ūdensvada  ierīkošanai Višķu Svētā Jāņa 
Kristītāja katoļu baznīcai (Daugavpils novada pašvaldības Izpilddirektores 1.vietnieces rīkojums Nr.216-r 

"Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības aģentūrai "Višķi"")  

-6038 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti tautas tērpu iegādei XII Skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētkiem (Daugavpils novada domes 25.07.2019. lēmums Nr.1595 "Par finansējuma piešķiršanu 

no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem")  

-7630 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Daugavpils novada svētku rīkošanai (Daugavpils 
novada domes 08.08.2019. lēmums Nr.1625 "Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem")  

-31058 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes PII "Rūķītis" jumta nesošo 
konstrukciju pārbūvei (Daugavpils novada domes 08.08.2019. lēmums Nr.1624 "Par finansējuma 

piešķiršanu Naujenes pagasta pārvaldei")  

-417 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti pašvaldības, kā dzīvokļu īpašnieka, 
līdzfinansējumu energoefektivitātes  pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu mājā Skolas iela 13, Višķu pag. 

(Daugavpils novada pašvaldības Izpilddirektores 13.08.2019. rīkojums Nr.227-r)  

-901 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Kalupes pamatskolas logu un palodžu tīrīšanai un 
mazgāšanai (Izpilddirektores 20.08.2019. rīkojums Nr.232-r "Par papildus finansējumu Kalupes pagasta 

pārvaldei")  

-469 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Sventes Tautas nama ēkas ārsienu viena stūra 
remontam (Izpilddirektores 27.08.2019. rīkojums Nr.240-r "Par papildus finansējumu Sventes pagasta 

pārvaldei")  

-2160 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti skolēnu pārvadājumos iesaistītā autobusa 
SETRA S 313 UL remontam  (Izpilddirektores 12.09.2019.rīkojums Nr.261-r "Par finansējuma 

piešķiršanu Naujenes pagasta pārvaldei")  

-7700 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Laucesas pamatskolas apkures katla iegādei un 
uzstādīšana (Daugavpils novada domes 02.10.2019. ārkārtas sēdes lēmums Nr.1761_ "Par finansējuma 

piešķiršanu Laucesas pagasta pārvaldei")  

-2090 EUR Projekta "Sports riska paaudžu sociālajai integrācijai" īstenošana (Daugavpils novada domes 
17.10.2019. lēmums Nr.1768_ "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumā 

Nr.995"[...]"")  

-1404 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti mēbeļu iegādei (Izpilddirektores 
10.10.2019.rīkojums Nr.286-r "Par papildus finansējumu pašvaldības aģentūrai "Višķi"")  
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-40 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 

kompensēšanas darījumi 

04.000 Ekonomiska darbība 890 822 -2 321 -10 475 903 618 

15317 EUR Precizēta mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) (Satiksmes ministrijas 

30.04.2019.rīkojums Nr.01-03/54 "Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2019.gadā") 
-727 EUR Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai par ēkas Alejas ielā 11, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, tehnisko stāvokli  

2838 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Līksnas, Demenes, Sventes, 
Tabores, Višķu, Vaboles, Biķernieku pagastu pārvalžu un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes līgumi ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru) 

 -23008 EUR Projekta "Vecumdienas komfortā" īstenošanai (Daugavpils novada domes 27.06.2019. 
lēmums Nr.1524 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.912"[…]") 

 -8609 EUR SAM 5.6.2.projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums 
Nr.1562 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.1391 "[…]"") 

 62199 EUR "ELFLA  projekta  (Nr.19-03-A00702-000019) „Daugavpils  novada  pašvaldības ceļu 

pārbūve” īstenošana " (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1589 "Par grozījumu 
Daugavpils novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.1415 "[…]"") 

-3466 EUR SAM 4.2.2. projekta Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" 

īstenošanai (Attīstības pārvaldes vadītājas 28.06.2019.dienesta ziņojums) 
 11308 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 08.08.2019. lēmums Nr.1621 "Par grozījumiem 
Daugavpils novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.1052 "[…]"") 

 877 EUR Arheoloģiskā uzraudzība projekta "Rīteiropas vērtības" būvdarbu veikšanai (Attīstības pārvaldes 

vadītājas 14.08.2019.dienesta ziņojums) 
 -50 EUR Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” īstenošana 

(Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1739 "Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” / “Parks without borders” īstenošanu un 
ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu ") 

 771309 EUR "ELFLA  projekta  (Nr.19-03-A00702-000019) „Daugavpils  novada  pašvaldības ceļu 

pārbūve” īstenošana " (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1589 "Par grozījumu 
Daugavpils novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.1415 "[…]"") 

05.000 Vides aizsardzība 12 769 74 -6 849 19 544 

6002 EUR Projektu „Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” un 

„Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervānišķu ezeru zivju resursu papildināšana” 

īstenošana (Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1461 "Par projektu „Daugavpils novada 

Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” un „Daugavpils novada Demenes pagasta 

Čerņavas un Dervānišķu ezeru zivju resursu papildināšana” īstenošanu")  

5034 EUR Zivju fonda projekta "Višķu ezera zivju resursu papildināšana" īstenošana (Daugavpils novada 
domes 13.06.2019. lēmums Nr.1478 "Par projekta "Višķu ezera zivju fonda papildināšana" īstenošanu")  

9980 EUR Projekta "Daugavas upes apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada teritorijā" 

īstenošana (LVAF padomes 20.02.2019. lēmums Nr.2)  
-1472 EUR Līdzekļi maksai par ūdeni un kanalizāciju daudzdzīvokļu mājās (Daugavpils novada domes 

29.08.2019. lēmums Nr.1657 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Naujenes pakalpojumu serviss" 

pilnvarojumu")   

06.000 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
140 481 -274 83 726 57 029 

1591 EUR Dzīvojamās mājas Skolas iela 9, Nīcgale, Nīcgales pagasts, neizlietotā uzkrājuma fonda 

nodošana pārvaldītājam (Daugavpils novada domes 14.03.2019.lēmums Nr.1351 "Par dzīvojamās mājas 

Skolas iela 9, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu") 
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727 EUR Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai par ēkas Alejas ielā 11, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, tehnisko stāvokli  

4000 EUR Patmaļu kapu kapličas jumta remonta  darbiem (Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektores 29.05.2019.rīk.Nr.154-r)  

-847 EUR BVKB konstatēto trūkumu novēršanai Medumu pamatskolā (Izpilddirektores rezolūcija 

Medumu pagasta pārvaldes 21.05.2019. ziņojumam Nr.1.18/69)  
790 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Līksnas pagasta Patmaļu kapličas jumta seguma 

nomaiņai (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 03.06.2019.rīkojums Nr.162 "Par finansējuma 

piešķiršanu Līksnas pagasta pārvaldei")  
-554 EUR Zivju fonda projekta "Višķu ezera zivju resursu papildināšana" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 13.06.2019. lēmums Nr.1478 "Par projekta "Višķu ezera zivju fonda papildināšana" īstenošanu")  

723 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti paneļu žoga uzstādīšanai ap bērnu rotaļu laukumu 
pie Salienas vidusskolas (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 26.06.2019.rīkojums Nr.194-r 

"Par līdzekļu piešķiršanu Salienas pagasta pārvaldei")  

1830 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti jauna ūdensvada  ierīkošanai Višķu Svētā Jāņa 
Kristītāja katoļu baznīcai (Daugavpils novada pašvaldības Izpilddirektores 1.vietnieces rīkojums Nr.216-r 

"Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības aģentūrai "Višķi"")  

417 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti pašvaldības, kā dzīvokļu īpašnieka, 
līdzfinansējumu energoefektivitātes  pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu mājā Skolas iela 13, Višķu pag. 

(Daugavpils novada pašvaldības Izpilddirektores 13.08.2019. rīkojums Nr.227-r)  

1472 EUR Līdzekļi maksai par ūdeni un kanalizāciju daudzdzīvokļu mājās (Daugavpils novada domes 
29.08.2019. lēmums Nr.1657 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Naujenes pakalpojumu serviss" 

pilnvarojumu")  

-11341 EUR Būvdarbiem  BVKB konstatēto trūkumu novēršanai Nīcgales PII “Sprīdītis” (Izpilddirektores 
29.08.2019. rīkojums Nr.243-r "Par finansējumu Būvniecības valsts kontroles biroja konstatēto trūkumu 

novēršanai")  

50886 EUR Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” 
īstenošana (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1739 "Par Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas projekta nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” / “Parks without borders” 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu ")  
5163 EUR Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzkrājumu fonda nodošana pārvaldītājam "(Daugavpils novada 

domes 29.08.2019.lēmums Nr.1657 ""Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pilnvarojumu"")"  
1404 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti mēbeļu iegādei (Izpilddirektores 

10.10.2019.rīkojums Nr.286-r "Par papildus finansējumu pašvaldības aģentūrai "Višķi"")  

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

07.000 Veselība 117 0 67 50 
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti elektromērījumiem feldšeru punktā (Daugavpils novada 

pašvaldības izpilddirektores 04.06.2019. rīkojums Nr.166-r "Par finansējuma piešķiršanu Nīcgales pagasta 
pārvaldei") 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 64 761 -43 3 662 61 142 

-1220 EUR Izglītības iestāžu apbalvošana par sasniegumiem (Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektores 1.vietnieces 07.05.2019.rīk.Nr.135-r) 

 1000 EUR Projekta "Jauktā kora "Latgale" dalība VI Starptautiskajā deju un mūzikas festivālā "Summer 
in Budapest" Ungārijā" īstenošana (VKKF un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projekta 09.05.2019. 

finansēšanas līgums Nr.2019-1-ZIE-M04014) 
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1500 EUR Projekta "Deju ansambļa "Līksme" dalība XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Kanādā" 

īstenošana (VKKF un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projekta 09.05.2019. finansēšanas līgums 

Nr.2019-1-ZIE-M04027) 
1200 EUR Projekta "Amatierteātru saiets "Spēlējam kopā"" īstenošanai (LRAA un Daugavpils novada 

Kultūras pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/35) 

1192 EUR Projekta "Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" īstenošana (LRAA un 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/36) 

1000 EUR Projekta "Vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu vērtība: teorētiska un praktiska nodarbība 

koka logu, slēģu un durvju apdarē un restaurācijā" īstenošana (LRAA un Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/37) 

-4000 EUR Patmaļu kapu kapličas jumta remonta  darbiem (Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektores 29.05.2019.rīk.Nr.154-r) 
75 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti elektromērījumiem bibliotēkā  (Daugavpils novada 

pašvaldības izpilddirektores 04.06.2019. rīkojums Nr.166-r "Par finansējuma piešķiršanu Nīcgales pagasta 

pārvaldei") 
150 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Skrudalienas pagasta pārvaldes vokālā ansambļa 

"Līgaviņas" ārpus novada izbraukuma koncerta ceļa izmaksu segšanai (Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektores 04.06.2019. rīkojums Nr.167-r "Par finansējuma piešķiršanu Skrudalienas pagasta 
pārvaldei") 

-400 EUR ES programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projekta "ReUnion" īstenošana (Daugavpils 

novada domes 31.01.2019.lēmums Nr.1278 "Par projekta idejas "ReUnion" iesniegšanu" un Domes 
31.05.2019. līgums Nr.2019-1-LV-02-ESC31-002474 ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ) 

1201 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti  Latgales novada 17.Senioru dziesmu un deju 

svētku festivāla “Saulei pretī mūžu ejot” rīkošanai (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 
20.06.2019.rīkojums Nr.190-r "Par papildus finansējuma iedalīšanu Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldei") 

605 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Višķu estrādes kāpņu izgatavošanai un uzstādīšanai 
(Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 08.07.2019.rīkojums Nr.205-r "Par līdzekļu piešķiršanu 

Višķu pagasta pārvaldei") 

35021 EUR Projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, 
saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums 

Nr.1563 "Par projekta Nr.ENI-LLB-1-216 "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo 

amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanu un ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

7630 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Daugavpils novada svētku rīkošanai (Daugavpils 

novada domes 08.08.2019. lēmums Nr.1625 "Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem") 

877 EUR Arheoloģiskā uzraudzība projekta "Rīteiropas vērtības" būvdarbu veikšanai (Attīstības pārvaldes 

vadītājas 14.08.2019.dienesta ziņojums) 
469 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Sventes Tautas nama ēkas ārsienu viena stūra 

remontam (Izpilddirektores 27.08.2019. rīkojums Nr.240-r "Par papildus finansējumu Sventes pagasta 

pārvaldei") 
-1815 EUR Grozījumi projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju 

izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" tāmē (Daugavpils novada domes 2019.gada 

12.septembra lēmums Nr.1708  "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 11. jūlijā lēmumā 
Nr.1563 […]”) 



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 

 

16978 EUR Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Amatniecība bez robežām" īstenošanai 

(Daugavpils novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmums Nr.1795 "Par projekta  Nr. LV-RU-018  

”Amatniecība bez robežām” (Craftsmanship without Borders)” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu") 

-321 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 

kompensēšanas darījumi 

09.000 Izglītība 823 554 190 -530 132 1 353 496 

1976 EUR Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti (MK 
09.10.2012.noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”, Izglītības 

pārvaldes vadītājas 11.02.2019.pārskats par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 

nepieciešamajiem  valsts budžeta līdzekļiem asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 
2019. gadam) 

1220 EUR Izglītības iestāžu apbalvošana par sasniegumiem (Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektores 1.vietnieces 07.05.2019.rīk.Nr.135-r) 
9 EUR Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (Daugavpils novada domes 

16.05.2019.lēmums Nr.1420 "Par mācību līdzekļiem un mācību literatūru paredzēto valsts budžeta 

līdzekļu sadali Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gadam") 
3360 EUR Valsts mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Daugavpils novada domes 

16.05.2019.lēmums Nr.1421 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā 

Nr.1255 "[...]") 
9977 EUR ESF projekta 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 

īstenošana (Daugavpils novada domes 21.12.2018. līgums Nr.P6-13/66-2018) 
847 EUR BVKB konstatēto trūkumu novēršanai Medumu pamatskolā (Izpilddirektores rezolūcija 

Medumu pagasta pārvaldes 21.05.2019. ziņojumam Nr.1.18/69) 

540 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti sporta skolas audzēkņa un trenera dalībai Eiropas 
čempionātā brīvajā cīņā (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 03.06.2019.rīkojums Nr.161 "Par 

finansējuma piešķiršanu [...]") 

125 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti elektromērījumiem Nīcgales PII "Sprīdītis" 
(Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 04.06.2019. rīkojums Nr.166-r "Par finansējuma 

piešķiršanu Nīcgales pagasta pārvaldei") 

2000 EUR ES programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projekta "ReUnion" īstenošana (Daugavpils 
novada domes 31.01.2019.lēmums Nr.1278 "Par projekta idejas "ReUnion" iesniegšanu" un Domes 

31.05.2019. līgums Nr.2019-1-LV-02-ESC31-002474 ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ) 

-3749 EUR SAM 5.6.2.projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 
revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums 

Nr.1562 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.1391 "[…]"") 

748 EUR Projekta "DNJ Startup" īstenošana (Daugavpils novada domes 16.05.2019.lēmums Nr.1417 "Par 
projekta idejas "DNJ Startup" iesniegšanu […]"un Daugavpils novada domes līgums ar JSPA 

Nr.VP2019/1.2-18) 

6038 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti tautas tērpu iegādei XII Skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētkiem (Daugavpils novada domes 25.07.2019. lēmums Nr.1595 "Par finansējuma piešķiršanu 

no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem") 

-1351 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 
attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 08.08.2019. lēmums Nr.1621 "Par grozījumiem 

Daugavpils novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.1052 "[…]"") 



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 

 

31058 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes PII "Rūķītis" jumta nesošo 

konstrukciju pārbūvei (Daugavpils novada domes 08.08.2019. lēmums Nr.1624 "Par finansējuma 

piešķiršanu Naujenes pagasta pārvaldei") 
901 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Kalupes pamatskolas logu un palodžu tīrīšanai un 

mazgāšanai (Izpilddirektores 20.08.2019. rīkojums Nr.232-r "Par papildus finansējumu Kalupes pagasta 

pārvaldei") 
2459 EUR Erasmus+ projekta "Izglītība-solis pretī veiksmīgai karjerai" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 29.08.2019. lēmums Nr.1655 "Par Erasmus+ projekta "Izglītība-solis pretī veiksmīgai karjerai" 

īstenošanu Salienas vidusskolā") 
11341 EUR Būvdarbiem  BVKB konstatēto trūkumu novēršanai Nīcgales PII “Sprīdītis” (Izpilddirektores 

29.08.2019. rīkojums Nr.243-r "Par finansējumu Būvniecības valsts kontroles biroja konstatēto trūkumu 

novēršanai") 
1970 EUR ERASMUS+ projekta "Veselīgs dzīves veids - ceļš uz dzīvi" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1706 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ […] projekta 

Nr.2019-1-IT02-KA229-062301_5 “Veselīgs dzīves veids – ceļš uz dzīvi” īstenošanu Biķernieku 
pamatskolā") 

3416 EUR ERASMUS+ projekta "Lepni būt par eiropiešiem!" īstenošana (Daugavpils novada domes 

2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1705 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ […] projekta Nr.2019-1-
FR01-KA229-062102_3 “Lepni būt par eiropiešiem!” īstenošanu Biķernieku pamatskolā") 

2160 EUR Papildus līdzekļi skolēnu pārvadājumos iesaistītā autobusa SETRA S 313 UL remontam  

(Izpilddirektores 12.09.2019.rīkojums Nr.261-r "Par finansējuma piešķiršanu Naujenes pagasta pārvaldei") 
693323 EUR Mērķdotācija vispārējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai 

un VSAOI (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-decembrim") 

75414 EUR Mērķdotācija 5.g., 6.g.bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai (Daugavpils 

novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-decembrim") 

39168 EUR Mērķdotācija interešu izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu daļējai darba 
samaksai  (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-decembrim") 
325739 EUR Mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Daugavpils novada domes 26.09.2019. 

lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-
decembrim") 

19250 EUR Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai (Daugavpils novada domes 29.08.2019.līgums 

Nr.2.5.-11/407 ar LR Kultūras ministriju) 
99410 EUR Mērķdotācija Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atlīdzībai (Daugavpils novada domes 

23.09.2019. līgumi Nr.1.5-5.1/220 un Nr.1.5-5.1/221 ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru) 

7700 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Laucesas pamatskolas apkures katla iegādei un 
uzstādīšana (Daugavpils novada domes 02.10.2019. ārkārtas sēdes lēmums Nr.1761_ "Par finansējuma 

piešķiršanu Laucesas pagasta pārvaldei") 

2400 EUR Mērķdotācija Daugavpils novada sporta skolai (Vienošanās par grozījumiem 2019.gada 
17.janvāra profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas līgumā Nr. 2-2e/19/68) 



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 

 

10878 EUR ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai 

(Daugavpils novada domes 17.10.2019. lēmums Nr.1769_ "Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 28. septembra lēmumā Nr. 329 “[…]” ") 
5576 EUR Erasmus+ projekta "Mūsdienu izglītības īpatnības pamatskolā, sākumskolā un pamatskolā" 

īstenošana (Daugavpils novada domes 17.10.2019. lēmums Nr.1767_ "Par Špoģu vidusskolas [...] 

Erasmus+ programmas projekta [...]"Mūsdienu izglītības īpatnības pamatskolā, sākumskolā un 
pamatskolā" atbalstīšanu") 

-407 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 

kompensēšanas darījumi 

10.000 Sociālā aizsardzība 18 584 0 2 554 16 030 

474 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti pabalsta izmaksai darbiniekam sakarā ar ģimenes 
locekļa nāvi (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 04.06.2019. rīkojums Nr.166-r "Par 

finansējuma piešķiršanu Nīcgales pagasta pārvaldei")  

10000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bāriņtiesu darbībai nepieciešamo telpu 
sagatavošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1585 "Par Daugavpils novada 

bāriņtiesām")  

3120 EUR Būvniecības ieceres izstrādāšanai teritorijas labiekārtošanai un apgaismojuma atjaunošanai 
SAM 4.2.2. projekta Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai (Attīstības 

pārvaldes vadītājas 28.06.2019.dienesta ziņojums)  

303 EUR Topogrāfiskajiem mērījumiem SAM 4.2.2. projekta Naujenes bērnu nama ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai (Attīstības pārvaldes vadītājas 28.06.2019.dienesta 

ziņojums)  
43 EUR Tehnisko noteikumu saņemšanai Rehabilitācijas centra izveidošanai SAM 4.2.2. projekta 

Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai (Attīstības pārvaldes vadītājas 

28.06.2019.dienesta ziņojums)  
2090 EUR Projekta "Sports riska paaudžu sociālajai integrācijai" īstenošana (Daugavpils novada domes 

17.10.2019. lēmums Nr.1768_ "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumā 

Nr.995"[...]"")   

II.2 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKAJĀM 

KATEGORIJĀM KOPĀ 

1 898 204 0 -479 994 2 378 198 

sk.zemāk 

1.0. UZTURĒŠANAS 

IZDEVUMI 
1 529 963 -38 348 2 927 1 565 384 

sk.zemāk 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 371 495 -38 636 3 257 1 406 874 sk.zemāk 

1000 ATLĪDZĪBA 1 273 294 -1 500 -16 343 1 291 137 

1976 EUR Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti (MK 

09.10.2012.noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”, Izglītības 
pārvaldes vadītājas 11.02.2019.pārskats par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 

nepieciešamajiem  valsts budžeta līdzekļiem asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti 2019. gadam)  
40697 EUR Mērķdotācija Eiroparlamenta vēlēšanu komisijai (Daugavpils novada domes vienošanās Nr. 

CVK/45-2019 un CVK175-2019 ar Centrālo vēlēšanu komiteju) 

928 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Naujenes pagasta svētku organizēšanai līdzekļi EUR 928 apmērā 
bija plānoti administratīvo izdevumu un sabiedriskās attiecības pakalpojumu apmaksai, bet tiek novirzīti 

autoratlīdzības koncerta māksliniekiem 



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 

 

3360 EUR Valsts mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Daugavpils novada domes 

16.05.2019.lēmums Nr.1421 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 27.decembra 

lēmumā Nr.1255 "[...]")  
1095 EUR Projekta "Amatierteātru saiets "Spēlējam kopā"" īstenošanai (LRAA un Daugavpils novada 

Kultūras pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/35)  

1192 EUR Projekta "Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" īstenošana (LRAA un 
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/36)  

180 EUR Projekta "Vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu vērtība: teorētiska un praktiska nodarbība 

koka logu, slēģu un durvju apdarē un restaurācijā" īstenošana (LRAA un Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/37)  

-727 EUR Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai par ēkas Alejas ielā 11, Svente, Sventes 

pagasts, Daugavpils novads, tehnisko stāvokli  
9977 EUR ESF projekta 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 

īstenošana (Daugavpils novada domes 21.12.2018. līgums Nr.P6-13/66-2018)  

329 EUR Izdevumu pārklasificēšana Dubnas pagasta svētku rīkošanas autoratlīdzības apmaksai  
728 EUR Ceļu fonda līdzekļu sadales ikdienas uzturēšanai precizēšana (Domes ceļu fonda komisijas 

03.06.2019. sēdes protokols Nr.11)  

 474 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti pabalsta izmaksai darbiniekam sakarā ar ģimenes 
locekļa nāvi (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 04.06.2019. rīkojums Nr.166-r "Par 

finansējuma piešķiršanu Nīcgales pagasta pārvaldei")  

10063 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")   

216 EUR Izdevumu pārklasifikācija Maļinovas pagasta ielīgošanas pasākuma muzikālā pavadījuma 
nodrošināšanai  

428 EUR Ceļu fonda līdzekļu sadales ikdienas uzturēšanai precizēšana (Domes ceļu fonda komisijas 

03.06.2019. sēdes protokols Nr.13)  
11266 EUR Projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, 

saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. 

lēmums Nr.1563 "Par projekta Nr.ENI-LLB-1-216 "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju 
tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu")  

1490 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bāriņtiesu darbībai nepieciešamo telpu 
sagatavošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1585 "Par Daugavpils novada 

bāriņtiesām")  

200 EUR Ceļu fonda līdzekļu sadales ikdienas uzturēšanai precizēšana (Domes ceļu fonda komisijas 
26.07.2019. sēdes protokols Nr.16)  

200 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Sventes Tautas nama ēkas ārsienu viena stūra 

remontam (Izpilddirektores 27.08.2019. rīkojums Nr.240-r "Par papildus finansējumu Sventes pagasta 
pārvaldei")  

372 EUR ERASMUS+ projekta "Veselīgs dzīves veids - ceļš uz dzīvi" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1706 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ […] projekta 
Nr.2019-1-IT02-KA229-062301_5 “Veselīgs dzīves veids – ceļš uz dzīvi” īstenošanu Biķernieku 

pamatskolā") 
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372 EUR ERASMUS+ projekta "Lepni būt par eiropiešiem!" īstenošana (Daugavpils novada domes 

2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1705 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ […] projekta Nr.2019-1-

FR01-KA229-062102_3 “Lepni būt par eiropiešiem!” īstenošanu Biķernieku pamatskolā")  
-3943 EUR Grozījumi projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata 

prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" tāmē (Daugavpils novada domes 

2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1708  "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 11. 
jūlijā lēmumā Nr.1563 […]”)  

600 EUR Grozījumi projekta "Create to remain" tāmē (Daugavpils novada domes 2019.gada 

12.septembra lēmums Nr.1707  "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 12. jūlija lēmumā 
Nr. […]”)  

693323 EUR Mērķdotācija vispārējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba 

samaksai un VSAOI (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada 
pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-decembrim")  

75414 EUR Mērķdotācija 5.g., 6.g.bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai (Daugavpils 
novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-decembrim")  
39168 EUR Mērķdotācija interešu izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu daļējai darba 

samaksai  (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-decembrim")  

278000 EUR Mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Daugavpils novada domes 26.09.2019. 

lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada 

septembrim-decembrim")  

99410 EUR Mērķdotācija Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atlīdzībai (Daugavpils novada domes 
23.09.2019. līgumi Nr.1.5-5.1/220 un Nr.1.5-5.1/221 ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru)  

14617 EUR Naudas balva pedagogiem par ieguldīto darbu (Izpilddirektores 20.09.2019.rīkojums Nr.269-r 

"Par pedagogu materiālo stimulēšanu")  
2400 EUR Mērķdotācija Daugavpils novada sporta skolai (Vienošanās par grozījumiem 2019.gada 

17.janvāra profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas līgumā Nr. 2-2e/19/68)  

5723 EUR ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai 
(Daugavpils novada domes 17.10.2019. lēmums Nr.1769_ "Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 28. septembra lēmumā Nr. 329 “[…]” ")  

292 EUR Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Amatniecība bez robežām" īstenošanai 
(Daugavpils novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmums Nr.1795 "Par projekta  Nr. LV-RU-018  

”Amatniecība bez robežām” (Craftsmanship without Borders)” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 

tāmes apstiprināšanu") 
-321 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 

kompensēšanas darījumi 

1317 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 
kompensēšanas darījumi 

2000 PRECES UN 

PAKALPOJUMI 
98 201 -37 136 19 600 115 737 

1591 EUR Dzīvojamās mājas Skolas iela 9, Nīcgale, Nīcgales pagasts, neizlietotā uzkrājuma fonda 

nodošana pārvaldītājam (Daugavpils novada domes 14.03.2019.lēmums Nr.1351 "Par dzīvojamās mājas 
Skolas iela 9, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu") 
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1220 EUR Izglītības iestāžu apbalvošana par sasniegumiem (Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektores 1.vietnieces 07.05.2019.rīk.Nr.135-r) 

2743 EUR Mērķdotācija Eiroparlamenta vēlēšanu komisijai (Daugavpils novada domes vienošanās Nr. 
CVK/45-2019 un CVK175-2019 ar Centrālo vēlēšanu komiteju) 

2 EUR Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (Daugavpils novada domes 

16.05.2019.lēmums Nr.1420 "Par mācību līdzekļiem un mācību literatūru paredzēto valsts budžeta 
līdzekļu sadali Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gadam") 

-146235 EUR Pārklasificēti līdzekļi līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu 

dzīvojamās mājās 
1000 EUR Projekta "Jauktā kora "Latgale" dalība VI Starptautiskajā deju un mūzikas festivālā "Summer 

in Budapest" Ungārijā" īstenošana (VKKF un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projekta 

09.05.2019. finansēšanas līgums Nr.2019-1-ZIE-M04014) 
1500 EUR Projekta "Deju ansambļa "Līksme" dalība XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Kanādā" 

īstenošana (VKKF un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projekta 09.05.2019. finansēšanas līgums 

Nr.2019-1-ZIE-M04027) 
105 EUR Projekta "Amatierteātru saiets "Spēlējam kopā"" īstenošanai (LRAA un Daugavpils novada 

Kultūras pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/35) 

820 EUR Projekta "Vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu vērtība: teorētiska un praktiska nodarbība 
koka logu, slēģu un durvju apdarē un restaurācijā" īstenošana (LRAA un Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes projekta 03.05.2019. finansēšanas līgums Nr.LKP2019/37) 

1000 EUR Līdzekļu pārskaitīšana Daugavpils novada projektu konkursa "Attīsti sevi" uzvarētājam - 
Kalkūnes pagasta biedrībai "Jāņoga" (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 1.vietnieces 

21.05.2019.rīkojums Nr.144 "Par līdzekļu pārskaitīšanu Daugavpils novada projektu konkursa "Attīsti 

sevi" uzvarētājam")  
727 EUR Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai par ēkas Alejas ielā 11, Svente, Sventes pagasts, 

Daugavpils novads, tehnisko stāvokli 

24186 EUR Ceļa “Pariža – Ceplīši” grants seguma atjaunošana "(Daugavpils novada domes 
30.05.2019.lēmums Nr.1462 "" Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 

 2019.gadam"")" 

36101 EUR "Ceļa “Valsts ceļš – Puriņi” 
(1,15km) grants seguma atjaunošana" "(Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1462 "" Par 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 

 2019.gadam"")" 
30123 EUR "Ceļa “Druvas  - Ilgas” 

(1,36 km) grants seguma atjaunošana" "(Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1462 "" Par 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 
 2019.gadam"")" 

45870 EUR "Ceļa “Mieriņi – dzelmes” 

(0,99km) grants seguma atjaunošana" "(Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1462 "" Par 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 

 2019.gadam"")" 

6002 EUR Projektu „Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” 
un „Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervānišķu ezeru zivju resursu papildināšana” 

īstenošana (Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1461 "Par projektu „Daugavpils novada 

Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” un „Daugavpils novada Demenes pagasta 
Čerņavas un Dervānišķu ezeru zivju resursu papildināšana” īstenošanu") 
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1400 EUR Līdzekļu pārskaitīšana Daugavpils novada projektu konkursa "Uzlabosim savu ikdienu" 

uzvarētājiem (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 30.05.2019.rīkojums Nr.156 "Par līdzekļu 

pārskaitīšanu Daugavpils novada projektu konkursa "Uzlabosim savu ikdienu" uzvarētājam") 
-728 EUR Ceļu fonda līdzekļu sadales ikdienas uzturēšanai precizēšana (Domes ceļu fonda komisijas 

03.06.2019. sēdes protokols Nr.11) 

318 EUR Mērķdotācija Eiroparlamenta vēlēšanu komisijai (Daugavpils novada domes vienošanās Nr. 
CVK/45-2019 un CVK175-2019 ar Centrālo vēlēšanu komiteju) 

-474 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti pabalsta izmaksai darbiniekam sakarā ar ģimenes 

locekļa nāvi un elektromērījumiem Nīcgales PII "Sprīdītis", bibliotēkā un feldšeru punktā (Daugavpils 
novada pašvaldības izpilddirektores 04.06.2019. rīkojums Nr.166-r "Par finansējuma piešķiršanu Nīcgales 

pagasta pārvaldei") 

4480 EUR Zivju fonda projekta "Višķu ezera zivju resursu papildināšana" īstenošana (Daugavpils novada 
domes 13.06.2019. lēmums Nr.1478 "Par projekta "Višķu ezera zivju fonda papildināšana" īstenošanu") 

1600 EUR ES programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projekta "ReUnion" īstenošana (Daugavpils 

novada domes 31.01.2019.lēmums Nr.1278 "Par projekta idejas "ReUnion" iesniegšanu" un Domes 
31.05.2019. līgums Nr.2019-1-LV-02-ESC31-002474 ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ) 

-2880 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") 

-3545 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Ar Daugavpils novada domes 

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

-10222 EUR Izdevumu pārklasifikācija Papilddarbiem ūdenstūristu apmetnes Slutišķi - Markova laivu 

nolaišanas/pacelšanas vietā 
-2382 EUR SAM 5.6.2.projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” priekšfinansēšanai 

-428 EUR Ceļu fonda līdzekļu sadales ikdienas uzturēšanai precizēšana (Domes ceļu fonda komisijas 
03.06.2019. sēdes protokols Nr.13) 

2534 EUR Projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, 

saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. 
lēmums Nr.1563 "Par projekta Nr.ENI-LLB-1-216 "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju 

tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 
-1649 EUR SAM 5.6.2.projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums 

Nr.1562 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.1391 "[…]"") 
32530 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa "Krasnoje - Lipinišķi" 

seguma remontam un ceļa "Reinišķi - Kudino" nobrauktuvju paplašināšanai" (Daugavpils novada domes 

11.07.2019. lēmums Nr.1566 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
7464 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa "Ļūbasti - Lubasti" un 

ceļa "Ribaku - Aužguļāni" izskalojumu likvidēšanai" (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums 

Nr.1566 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
-7490 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bāriņtiesu darbībai nepieciešamo telpu 

sagatavošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1585 "Par Daugavpils novada 

bāriņtiesām") 
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-3466 EUR SAM 4.2.2. projekta Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" 

īstenošanai (Attīstības pārvaldes vadītājas 28.06.2019.dienesta ziņojums) 

2300 EUR Projekta "DNJ Startup" īstenošana (Daugavpils novada domes 16.05.2019.lēmums Nr.1417 
"Par projekta idejas "DNJ Startup" iesniegšanu […]"un Daugavpils novada domes līgums ar JSPA 

Nr.VP2019/1.2-18) 

9980 EUR Projekta "Daugavas upes apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada teritorijā" 
īstenošana (LVAF padomes 20.02.2019. lēmums Nr.2) 

13326 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa "Ozolnieki-Pepiņi-

Sējas" un "Tiltiņi-Pūpoli" grants seguma mehāniskai atjaunošanai (Daugavpils novada domes 25.07.2019. 
lēmums Nr.1616 "Par līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 

-12850 EUR Izdevumu pārklasifikācija (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai SAM 9.2.2.-1 

deinstitucionalizācijas projekta īstenošana Latgales plānošanas reģionā) 
-12659 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 08.08.2019. lēmums Nr.1621 "Par grozījumiem 

Daugavpils novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.1052 "[…]"") 
-31058 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes PII "Rūķītis" jumta nesošo 

konstrukciju pārbūvei (Daugavpils novada domes 08.08.2019. lēmums Nr.1624 "Par finansējuma 

piešķiršanu Naujenes pagasta pārvaldei") 
-200 EUR Ceļu fonda līdzekļu sadales ikdienas uzturēšanai precizēšana (Domes ceļu fonda komisijas 

26.07.2019. sēdes protokols Nr.16) 

-417 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti pašvaldības, kā dzīvokļu īpašnieka, 
līdzfinansējumu energoefektivitātes  pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu mājā Skolas iela 13, Višķu pag. 

(Daugavpils novada pašvaldības Izpilddirektores 13.08.2019. rīkojums Nr.227-r) 

-1552 EUR Projekta "DNJ Startup" īstenošana (Daugavpils novada domes 16.05.2019.lēmums Nr.1417 
"Par projekta idejas "DNJ Startup" iesniegšanu […]"un Daugavpils novada domes līgums ar JSPA 

Nr.VP2019/1.2-18) 

 -200 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Sventes Tautas nama ēkas ārsienu viena stūra 
remontam (Izpilddirektores 27.08.2019. rīkojums Nr.240-r "Par papildus finansējumu Sventes pagasta 

pārvaldei") 

-2210 EUR Malkas šķūnišu būvniecībai  pašvaldības dzīvokļu īrniekiem Stacijas ielā 2, Naujene (Īpašuma 
nodaļas vadītājas 04.10.2019. dienesta ziņojums) 

2459 EUR Erasmus+ projekta "Izglītība-solis pretī veiksmīgai karjerai" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 29.08.2019. lēmums Nr.1655 "Par Erasmus+ projekta "Izglītība-solis pretī veiksmīgai karjerai" 
īstenošanu Salienas vidusskolā") 

3730 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda Ķieģeļu ielas apgaismojuma 

ierīkošanai (Daugavpils novada domes 29.08.2019. lēmums Nr.1658 "Par līdzekļu iedalīšana no 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 

10737 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda Komunālās ielas melnā 

seguma remontam (Daugavpils novada domes 29.08.2019. lēmums Nr.1658 "Par līdzekļu iedalīšana no 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 

5225 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa “Valsts ceļš - 

Darbnīcas” nobrauktuves  paplašināšanai (Daugavpils novada domes 29.08.2019. lēmums Nr.1658 "Par 
līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 

1397 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa “Sargeliški – Slutišķi - 

Markova” posmu piebēršanai (Daugavpils novada domes 29.08.2019. lēmums Nr.1658 "Par līdzekļu 
iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
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spēkā esošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to 

kompetencē esošo Budžeta programmu līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

 

 1598 EUR ERASMUS+ projekta "Veselīgs dzīves veids - ceļš uz dzīvi" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1706 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ […] projekta 

Nr.2019-1-IT02-KA229-062301_5 “Veselīgs dzīves veids – ceļš uz dzīvi” īstenošanu Biķernieku 
pamatskolā") 

3044 EUR ERASMUS+ projekta "Lepni būt par eiropiešiem!" īstenošana (Daugavpils novada domes 

2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1705 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ […] projekta Nr.2019-1-
FR01-KA229-062102_3 “Lepni būt par eiropiešiem!” īstenošanu Biķernieku pamatskolā") 

838 EUR Grozījumi projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju 

izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" tāmē (Daugavpils novada domes 2019.gada 
12.septembra lēmums Nr.1708  "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 11. jūlijā lēmumā 

Nr.1563 […]”) 

-600 EUR Grozījumi projekta "Create to remain" tāmē (Daugavpils novada domes 2019.gada 
12.septembra lēmums Nr.1707  "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 12. jūlija lēmumā 

Nr. […]”) 

 3675 EUR Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” 
īstenošana (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1739 "Par Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas projekta nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” / “Parks without borders” 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu ") 
9628 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda Maļinovas  pagasta   Skolas 

ielas grāvju tīrīšanai, Salienas pagasta ceļa “Līdaki – Kapari – Jancišķi- Upeslīči - Rožlauki” caurtekas 

uzstādīšanai un grāvju rakšanai (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1740 "Par līdzekļu 
iedalīšanu  no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 

 46049 EUR Mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Daugavpils novada domes 26.09.2019. 

lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada 

septembrim-decembrim") 

19250 EUR Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai (Daugavpils novada domes 29.08.2019.līgums 
Nr.2.5.-11/407 ar LR Kultūras ministriju) 

-14617 EUR Naudas balva pedagogiem par ieguldīto darbu (Izpilddirektores 20.09.2019.rīkojums Nr.269-

r "Par pedagogu materiālo stimulēšanu") 
-7700 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Laucesas pamatskolas apkures katla iegādei un 

uzstādīšana (Daugavpils novada domes 02.10.2019. ārkārtas sēdes lēmums Nr.1761_ "Par finansējuma 

piešķiršanu Laucesas pagasta pārvaldei") 
 1162 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda projekta Nr.19-03-A00702-

000019 “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve “ informatīvo stendu izgatavošanai (Daugavpils 

novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1740 "Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu fonda") 

5163 EUR Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzkrājumu fonda nodošana pārvaldītājam "(Daugavpils novada 

domes 29.08.2019.lēmums Nr.1657 ""Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pilnvarojumu"")" 

-800 EUR Skolēnu nodarbinātības vasaras programma īstenošanai (Ar Daugavpils novada domes 

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

 EUR 0 () 
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5155 EUR ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai 

(Daugavpils novada domes 17.10.2019. lēmums Nr.1769_ "Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2017.gada 28. septembra lēmumā Nr. 329 “[…]” ") 
5576 EUR Erasmus+ projekta "Mūsdienu izglītības īpatnības pamatskolā, sākumskolā un pamatskolā" 

īstenošana (Daugavpils novada domes 17.10.2019. lēmums Nr.1767_ "Par Špoģu vidusskolas [...] 

Erasmus+ programmas projekta [...]"Mūsdienu izglītības īpatnības pamatskolā, sākumskolā un 
pamatskolā" atbalstīšanu") 

21808 EUR Projekta "Sports riska paaudžu sociālajai integrācijai" īstenošana (Daugavpils novada domes 

17.10.2019. lēmums Nr.1768_ "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 23.augusta 
lēmumā Nr.995"[...]"") 

 6000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bāriņtiesu darbībai nepieciešamo telpu 

sagatavošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1585 "Par Daugavpils novada 
bāriņtiesām") 

 -1317 EUR Daugavpils novada pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 

kompensēšanas darījumi 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 
136 460 288 -330 136 502 

sk.zemāk 

3000 SUBSĪDIJAS UN 

DOTĀCIJAS 
120 553 0 0 120 553 

122953 EUR Pārklasificēti līdzekļi līdzfinansējumam energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu 

dzīvojamās mājās 

-1000 EUR Līdzekļu pārskaitīšana Daugavpils novada projektu konkursa "Attīsti sevi" uzvarētājam - 
Kalkūnes pagasta biedrībai "Jāņoga" (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 1.vietnieces 

21.05.2019.rīkojums Nr.144 "Par līdzekļu pārskaitīšanu Daugavpils novada projektu konkursa "Attīsti 

sevi" uzvarētājam")  
-1400 EUR Līdzekļu pārskaitīšana Daugavpils novada projektu konkursa "Uzlabosim savu ikdienu" 

uzvarētājiem (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 30.05.2019.rīkojums Nr.156 "Par līdzekļu 

pārskaitīšanu Daugavpils novada projektu konkursa "Uzlabosim savu ikdienu" uzvarētājam") 

6000 SOCIĀLIE PABALSTI 15 907 288 -330 15 949 

-1220 EUR Izglītības iestāžu apbalvošana par sasniegumiem (Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektores 1.vietnieces 07.05.2019.rīk.Nr.135-r) 

1019 EUR Izdevumu pārklasifikācija sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai no prettiesiskām 
darbībām  cietušai personai (Daugavpils novada Sociālā dienesta 26.04.2019.līgums Nr.10-S/2019 ar 

nodibinājumu "Zantes ģimenes atbalsta centrs") 

16000 EUR Izdevumu pārklasifikācija (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai SAM 9.2.2.-1 
deinstitucionalizācijas projekta īstenošana Latgales plānošanas reģionā) 

150 EUR Mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums 

Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-

decembrim") 

7000 TRANSFERTI, 

UZTURĒŠANAS IZDEVUMU 

TRANSFERTI, PAŠU RESURSU 

MAKSĀJUMI, STARPTAUTISKĀ 

SADARBĪBA 

22 008 0 0 22 008 

22007 EUR Projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, 

saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. 
lēmums Nr.1563 "Par projekta Nr.ENI-LLB-1-216 "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju 

tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 
1 EUR Neizlietotās 2018.gada Valsts budžeta mērķdotācijas piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai 

pašvaldības vispārējās izglītības pedagogiem atmaksai Valsts budžetā (Izglītības ministrijas vēstule Nr.4-

7e/19/2208 "Par neizlietotā finansējuma atmaksu valsts budžetā") 
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2.0. KAPITĀLIE IZDEVUMI 368 241 38 348 -482 921 812 814 sk.zemāk 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 368 241 38 348 -482 921 812 814 sk.zemāk 

5000 PAMATKAPITĀLA 

VEIDOŠANA 
368 241 38 348 -482 921 812 814 

7 EUR Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (Daugavpils novada domes 

16.05.2019.lēmums Nr.1420 "Par mācību līdzekļiem un mācību literatūru paredzēto valsts budžeta 
līdzekļu sadali Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gadam") 

 15317 EUR Precizēta mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) (Satiksmes ministrijas 

30.04.2019.rīkojums Nr.01-03/54 "Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2019.gadā") 
-276520 EUR Daugavpils novada pašvaldības ceļu  fonda līdzekļu sadale starp iestādēm "(Daugavpils 

novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1462 "" Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu 

sadali 
 2019.gadam"")" 

31359 EUR Ceļa “Aveņi – d/s Daugava” (1,12km) grants seguma atjaunošana "(Daugavpils novada 

domes 30.05.2019.lēmums Nr.1462 "" Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 
 2019.gadam"")" 

34683 EUR "Ceļa “Rasnači – Baltmuiža” 

( 0,99km) grants seguma atjaunošana" "(Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1462 "" Par 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 

 2019.gadam"")" 

29665 EUR Liepziedu ielas (0,560km) melnā seguma atjaunošana (29027 EUR), avārijas nobrauktuve 
remonts (638 EUR) "(Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1462 "" Par Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 

 2019.gadam"")" 
14000 EUR "Aveņu iela 

(0,280km) grants seguma atjaunošana" "(Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1462 "" Par 
Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 

 2019.gadam"")" 

30533 EUR Ceļa “Vaboles stacija- Aizbalti-Pudāni-Mukāni”(1,37km) grants seguma atjaunošana 
"(Daugavpils novada domes 30.05.2019.lēmums Nr.1462 "" Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda līdzekļu sadali 

 2019.gadam"")" 
4580 EUR Izdevumu pārklasifikācija Papilddarbiem ūdenstūristu apmetnes Slutišķi - Markova laivu 

nolaišanas/pacelšanas vietā 

-23008 EUR Projekta "Vecumdienas komfortā" īstenošanai (Daugavpils novada domes 27.06.2019. 

lēmums Nr.1524 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.912"[…]") 

-786 EUR Projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, 

saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. 
lēmums Nr.1563 "Par projekta Nr.ENI-LLB-1-216 "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju 

tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" īstenošanu un 

ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 
-8327 EUR SAM 5.6.2.projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 

revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums 

Nr.1562 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.1391 "[…]"") 
-88305 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda (Daugavpils novada 

domes 11.07.2019. lēmums Nr.1566 "Par līdzekļu iedalīšanu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda") 
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45242 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa "Ambeļi - Greiži" 

klātnes atjaunošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1566 "Par līdzekļu iedalīšanu no 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
3069 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda Rēzeknes ielas ģeokompozīta 

ieklāšanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1566 "Par līdzekļu iedalīšanu no 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
6000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bāriņtiesu darbībai nepieciešamo telpu 

sagatavošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1585 "Par Daugavpils novada 

bāriņtiesām") 
162199 EUR "ELFLA  projekta  (Nr.19-03-A00702-000019)  

„Daugavpils  novada  pašvaldības ceļu pārbūve” īstenošana " (Daugavpils novada domes 11.07.2019. 

lēmums Nr.1589 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.1415 "[…]"") 
3120 EUR Būvniecības ieceres izstrādāšanai teritorijas labiekārtošanai un apgaismojuma atjaunošanai 

SAM 4.2.2. projekta Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 

(Attīstības pārvaldes vadītājas 28.06.2019.dienesta ziņojums) 
303 EUR Topogrāfiskajiem mērījumiem SAM 4.2.2. projekta Naujenes bērnu nama ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai (Attīstības pārvaldes vadītājas 28.06.2019.dienesta 

ziņojums) 
43 EUR Tehnisko noteikumu saņemšanai Rehabilitācijas centra izveidošanai SAM 4.2.2. projekta 

Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai (Attīstības pārvaldes vadītājas 

28.06.2019.dienesta ziņojums) 
-15722 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda (Daugavpils novada 

domes 25.07.2019. lēmums Nr.1616 "Par līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda") 
1198 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda Liepziedu ielas būvdarbu 

būvuzraudzībai (Daugavpils novada domes 25.07.2019. lēmums Nr.1616 "Par līdzekļu iedalīšana no 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
1198 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa "Aveņi-d/s Daugava" 

būvdarbu būvuzraudzībai" (Daugavpils novada domes 25.07.2019. lēmums Nr.1616 "Par līdzekļu 

iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
31058 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes PII "Rūķītis" jumta nesošo konstrukciju 

pārbūvei (Daugavpils novada domes 08.08.2019. lēmums Nr.1624 "Par finansējuma piešķiršanu Naujenes 

pagasta pārvaldei") 
417 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti pašvaldības, kā dzīvokļu īpašnieka, līdzfinansējumu 

energoefektivitātes  pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu mājā Skolas iela 13, Višķu pag. (Daugavpils 

novada pašvaldības Izpilddirektores 13.08.2019. rīkojums Nr.227-r) 
23282 EUR Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu mājā Skolas iela 13, 

Višķu pag. (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1569 un 18.07.2019. līgums ar aģentūru 

"Višķi" Nr.3.-39/21) 
2210 EUR Malkas šķūnišu būvniecībai  pašvaldības dzīvokļu īrniekiem Stacijas ielā 2, Naujene 

-30255 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda (Daugavpils novada 

domes 29.08.2019. lēmums Nr.1658 "Par līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu 
fonda") 

1228 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda Aveņu  ielas grants seguma 

mehanizētai atjaunošanai (Daugavpils novada domes 29.08.2019. lēmums Nr.1658 "Par līdzekļu 
iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 



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 

 

7938 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda ceļa ”Kucini – Ūglinieki – 

Svētiņi” izskalotās caurtekas atjaunošanai (Daugavpils novada domes 29.08.2019. lēmums Nr.1658 "Par 

līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
1290 EUR Grozījumi projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata 

prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" tāmē (Daugavpils novada domes 

2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1708  "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 11. 
jūlijā lēmumā Nr.1563 […]”) 

47161 EUR Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” 

īstenošana (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1739 "Par Latvijas – Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” / “Parks without borders” 

īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu ") 

-16518 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda  (Daugavpils novada 
domes 26.09.2019. lēmums Nr.1740 "Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

fonda") 

1162 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda projekta Nr.19-03-A00702-
000019 “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve “ informatīvo stendu izgatavošanai (Daugavpils 

novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1740 "Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada pašvaldības 

ceļu fonda") 
4689 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda Kalupes pagastaceļa “ 

Rasnači - Baltmuiža”  papildus būvdarbiem (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1740 "Par 

līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda") 
1039 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda Salienas pagasta ceļa 

“Līdaki – Kapari – Jancišķi- Upeslīči - Rožlauki” caurtekas uzstādīšanai un grāvju rakšanai (Daugavpils 

novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1740 "Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu fonda") 

1540 EUR Mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums 

Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-

decembrim") 

7700 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Laucesas pamatskolas apkures katla iegādei un 
uzstādīšana (Daugavpils novada domes 02.10.2019. ārkārtas sēdes lēmums Nr.1761 "Par finansējuma 

piešķiršanu Laucesas pagasta pārvaldei") 

-1162 EUR Līdzekļu iedalīšana no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda projekta Nr.19-03-A00702-
000019 “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve “ informatīvo stendu izgatavošanai (Daugavpils 

novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1740 "Par līdzekļu iedalīšanu  no Daugavpils novada pašvaldības 

ceļu fonda") 
-21808 EUR Projekta "Sports riska paaudžu sociālajai integrācijai" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 17.10.2019. lēmums Nr.1768_ "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 23.augusta 

lēmumā Nr.995"[...]"") 
-6000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bāriņtiesu darbībai nepieciešamo telpu 

sagatavošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums Nr.1585 "Par Daugavpils novada 

bāriņtiesām") 
771309 EUR "ELFLA  projekta  (Nr.19-03-A00702-000019)  

„Daugavpils  novada  pašvaldības ceļu pārbūve” īstenošana " (Daugavpils novada domes 11.07.2019. 

lēmums Nr.1589 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.1415 "[…]"") 



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 
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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 

 

16686 EUR Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Amatniecība bez robežām" īstenošanai 

(Daugavpils novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmums Nr.1795 "Par projekta  Nr. LV-RU-018  

”Amatniecība bez robežām” (Craftsmanship without Borders)” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu") 

III. IEŅĒMUMU 

PĀRSNIEGUMS (+) VAI 

DEFICĪTS (-) 

-188 497 0 505 833 -694 330 

sk.zemāk 

IV. FINANSĒŠANA 188 497 0 -505 833 694 330 sk.zemāk 

F20010000 NAUDAS LĪDZEKĻI 

UN NOGULDĪJUMI 

(BILANCES AKTĪVĀ) 

46 003 0 58 750 -12 747 

sk.zemāk 

F22010000   Pieprasījuma 

noguldījumi (bilances aktīvā) 
46 003 0 58 750 -12 747 

sk.zemāk 

F22010000 AB    Pieprasījuma 

noguldījumu atlikums perioda 

beigās 

-46 003 0 -58 750 12 747 

-1591 EUR Dzīvojamās mājas Skolas iela 9, Nīcgale, Nīcgales pagasts, neizlietotā uzkrājuma fonda 

nodošana pārvaldītājam (Daugavpils novada domes 14.03.2019.lēmums Nr.1351 "Par dzīvojamās mājas 
Skolas iela 9, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu")  

1716 EUR Grozījumi aizdevuma Nr.A2/1/18/717 (P-584/2018) "Špoģu katlu mājas energoefektivitātes 

uzlabošana īstenošanai" pamatsummas atmaksas grafikā, kas veikt sakarā ar to, ka aizņēmums pilnā 
apmērā netika izmantots (02.05.2019.vienošanās Nr.1 aizdevuma līgumā A2/1/18/717 (P-584/2018))  

LV-02-ESC31-002474 ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru )  

-1 EUR Neizlietotās 2018.gada Valsts budžeta mērķdotācijas piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai 
pašvaldības vispārējās izglītības pedagogiem atmaksai Valsts budžetā (Izglītības ministrijas vēstule Nr.4-

7e/19/2208 "Par neizlietotā finansējuma atmaksu valsts budžetā")  

16.05.2019.lēmums Nr.1417 "Par projekta idejas "DNJ Startup" iesniegšanu […]"un Daugavpils novada 
domes līgums ar JSPA Nr.VP2019/1.2-18)  

24163 EUR ERASMUS+ projekta "Veselīgs dzīves veids - ceļš uz dzīvi" īstenošana (Daugavpils novada 

domes 2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1706 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ […] projekta 
Nr.2019-1-IT02-KA229-062301_5 “Veselīgs dzīves veids – ceļš uz dzīvi” īstenošanu Biķernieku 

pamatskolā")  

24184 EUR ERASMUS+ projekta "Lepni būt par eiropiešiem!" īstenošana (Daugavpils novada domes 
2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1705 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ […] projekta Nr.2019-1-

FR01-KA229-062102_3 “Lepni būt par eiropiešiem!” īstenošanu Biķernieku pamatskolā")  

1815 EUR Grozījumi projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata 
prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" tāmē (Daugavpils novada domes 

2019.gada 12.septembra lēmums Nr.1708  "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. gada 11. 

jūlijā lēmumā Nr.1563 […]”)  
-30868 EUR Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” 

īstenošana (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1739 "Par Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas projekta nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” / “Parks without borders” 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu ")  

-1508 EUR Mērķdotācija vispārējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai 

un VSAOI (Daugavpils novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.1753 "Par Daugavpils novada pašvaldības 



Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 
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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 

 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2019.gada septembrim-decembrim")  

-5163 EUR Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzkrājumu fonda nodošana pārvaldītājam "(Daugavpils 
novada domes 29.08.2019.lēmums Nr.1657 ""Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pilnvarojumu"")"  

F40020000 AIZŅĒMUMI 142 494 0 -564 583 707 077 sk.zemāk 

F40020010 Saņemtie aizņēmumi 158 701 0 -564 583 723 284 

-23008 EUR Projekta "Vecumdienas komfortā" īstenošanai (Daugavpils novada domes 27.06.2019. 
lēmums Nr.1524 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.912"[…]")  

Projekta "Vecumdienas komfortā" īstenošanai 

-12358 EUR SAM 5.6.2.projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju 
revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmums 

Nr.1562 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.1391 "[…]"")  SAM 

5.6.2.projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 
uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai 

-12659 EUR Projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

attīstībai” īstenošanai (Daugavpils novada domes 08.08.2019. lēmums Nr.1621 "Par grozījumiem 
Daugavpils novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.1052 "[…]"")  Projekta “Dienvidlatgales 

pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai 

771309 EUR "ELFLA  projekta  (Nr.19-03-A00702-000019)  
„Daugavpils  novada  pašvaldības ceļu pārbūve” īstenošana " (Daugavpils novada domes 11.07.2019. 

lēmums Nr.1589 "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.1415 "[…]"")  

"ELFLA  projekta  (Nr.19-03-A00702-000019)  
„Daugavpils  novada  pašvaldības ceļu pārbūve” īstenošana " 

F40020020 Saņemto aizņēmumu 

atmaksa 
-16 207 0 0 -16 207 

222 EUR Grozījumi aizdevuma Nr.A2/1/18/883 "Rēzeknes ielas pārbūve un apgaismojuma rekonstrukcija 

Maļinova [...]" pamatsummas atmaksas grafikā, kas veikt sakarā ar to, ka aizņēmums pilnā apmērā netika 
izmantots (02.05.2019.vienošanās Nr.1 aizdevuma līgumā A2/1/18/883)  

125 EUR Grozījumi aizdevuma Nr.A2/1/18/450 "Daugavas ielas km 0,000-0,300 pārbūvei c.Krauja […]" 

pamatsummas atmaksas grafikā, kas veikt sakarā ar to, ka aizņēmums pilnā apmērā netika izmantots 
(02.05.2019.vienošanās Nr.1 aizdevuma līgumā A2/1/18/450)  

3781 EUR Grozījumi aizdevuma Nr.A2/1/18/717 "Špoģu katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana 

īstenošanai" pamatsummas atmaksas grafikā, kas veikt sakarā ar to, ka aizņēmums pilnā apmērā netika 
izmantots (02.05.2019.vienošanās Nr.1 aizdevuma līgumā A2/1/18/717)  

-20335 EUR Grozījumi aizdevuma A2/1/18/152 pamatsummas atmaksas grafikā, kas veikt sakarā ar to, ka 

aizņēmuma daļēju pirmstermiņa atmaksu (15.10.2019.vienošanās Nr.2 aizdevuma līgumā A2/1/18/152) 
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.2 plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā 2019.gadā pa iestādēm 

(konsolidēts) 3 lp., 

2. Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta konsolidētais plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadā pa iestādēm ar 

grozījumiem Nr.2 3 lp., 

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

 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs     A.Kucins 

 

 


