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Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no 2017.-2021.gadam (tūkst. euro)

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETA RĀDĪTĀJI

* Budžeta projektā plānotie ieņēmumi



Daugavpils novada pašvaldības plānotā 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%)

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETA RĀDĪTĀJI



DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETA UZBŪVE

Uzturēšanas izdevumi; 17 22 66 37; 
59%

Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti 
no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 

paredzētiem ieņēmumiem; 9 76 23 84; 
34%

Investīciju plāna īstenošana; 2 11 07 09; 
7%



Iestāžu nosaukumu saīsinājumi prezentācijā
Iestādes 

nosaukuma 
saīsinājums

Iestādes nosaukums

AMB Ambeļu pagasta pārvalde
BIK Biķernieku pagasta pārvalde
DND Daugavpils novada dome

DNKP Daugavpils novada Kultūras pārvalde
PAV Daugavpils novada pašvaldības aģentūra "Višķi"

TAKA Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”
DSD Daugavpils novada Sociālais dienests
DEM Demenes pagasta pārvalde
DUB Dubnas pagasta pārvalde
KLK Kalkūnes pagasta pārvalde
KLP Kalupes pagasta pārvalde
LAU Laucesas pagasta pārvalde
LIK Līksnas pagasta pārvalde

MAL Maļinovas pagasta pārvalde
MED Medumu pagasta pārvalde
MSP Medumu speciālā pamatskola
NAU Naujenes pagasta pārvalde
NIC Nīcgales pagasta pārvalde
SAL Salienas pagasta pārvalde
SKR Skrudalienas pagasta pārvalde

SAAC Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”
SPC Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”
SVE Sventes pagasta pārvalde
TAB Tabores pagasta pārvalde
VAB Vaboles pagasta pārvalde
VIS Višķu pagasta pārvalde

VSAC Višķu sociālās aprūpes centrs



Investīciju programmas īstenošana



Investīciju programmas īstenošana – Izglītība



Investīciju programmas īstenošana – Izglītība
Iestāde Investīciju plāna ieceres īstenošanas aktivitāte Plāns gadam   

Demenes pagasta pārvalde Zemgales vidusskolas apkures sistēmas remonts 27000

Demenes pagasta pārvalde
Zemgales vidusskolas sporta infrastruktūras atjaunošana mācību vides 
nodrošināšanai 30000

Medumu speciālā 
pamatskola

Profesionālas izglītības programmas materiālas bāzes pilnveidošana 
Medumu speciālajā pamatskolā 10000

Medumu speciālā 
pamatskola

Profesionālas izglītības programmas materiālas bāzes pilnveidošana 
Medumu speciālajā pamatskolā - telpu pārbūve par par profesionālās 
programmas mācību telpām 21000

Naujenes pagasta pārvalde Fiziskās vides uzlabošana (koridora grīdas nomaiņa) Naujenes pamatskolā 20227
Naujenes pagasta pārvalde Lāču pamatskolas atjaunošanas darbu pabeigšana  (4.klašu remonts) 30000
Naujenes pagasta pārvalde Naujenes Mūzikas un mākslas skolas ventilācijas sistēmas atjaunošana 3660

Nīcgales pagasta pārvalde
Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” fiziskās vide 
uzlabošana (bērnu rotaļu laukums) 15000

Nīcgales pagasta pārvalde Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” telpu renovācija 30000

Pašvaldības aģentūra "Višķi"
Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas 
vietas Višķos mācību vides atjaunošana 358750

Pašvaldības aģentūra "Višķi" Siltumtrases projektēšanai un būvniecība 29000
Vaboles pagasta pārvalde Vaboles vidusskolas lietusūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanai 5409
Višķu pagasta pārvalde Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mācību vides uzlabošana 35000
Višķu pagasta pārvalde Špoģu vidusskolas pirmsskolas fiziskās vides uzlabošana 40000
Pavisam kopā 655046



Investīciju programmas īstenošana – Īpašumu apsaimniekošana



Investīciju programmas īstenošana – Īpašumu apsaimniekošana
Iestāde Investīciju plāna ieceres īstenošanas aktivitāte Plāns gadam   

Biķernieku pagasta pārvalde Biķernieku ciemata ielu apgaismošanas ierīkošana 40000
Daugavpils novada dome Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana 120000
Dubnas pagasta pārvalde Dubnas pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.7,  Dubna, lodžiju remonts 25000
Kalkūnes pagasta pārvalde Kalkūnes pagasta Randenes ciema apgaismojums 13000
Kalupes pagasta pārvalde Kalupes ciema ielu apgaismojuma ierīkošana 71000
Kalupes pagasta pārvalde Kalupes pagasta pārvaldes ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija 7502
Laucesas pagasta pārvalde Laucesas pagasta ielu apgaismojuma infrastruktūras izveidošana 38000
Laucesas pagasta pārvalde Laucesas pagasta katlu mājas siltumtrases projektēšana 8000
Līksnas pagasta pārvalde Līksnas pagasta Daugavas ielas, Līksna ielu apgaismojuma atjaunošana 26850

Maļinovas pagasta pārvalde
Ielu apgaismojuma izbūve Maļinovas pagasta Maļinovas ciema Skolas ielā, Dārza ielā un 
Alejas ielās 45000

Medumu pagasta pārvalde
Medumu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 18 pieslēgšana pie 
centralizētajām komunikācijām  10000

Medumu pagasta pārvalde Medumu pagasta daudzdzīvokļu mājas Ilgas ielā 28 jumta, Medumi, seguma nomaiņa 21000
Nīcgales pagasta pārvalde Nīcgales ciema ielu apgaismojuma ierīkošana  (projekta izstrāde) 12000

Nīcgales pagasta pārvalde
Nīcgales pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 5, Nīcgale, jumta seguma 
nomaiņa 40428

Skrudalienas pagasta pārvalde Automašīnas ar dubultkabīni iegāde Skrudalienas pagasta komunālajam dienestam 8000

Skrudalienas pagasta pārvalde
Avārijas stāvokļa novēršana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Bruņene 24", Skrudalienas 
pagasts, pagratelpā 12000

Skrudalienas pagasta pārvalde
Skrudalienas pagasta Skrudalienas ciema un Silenes ciema (Dīķu ielas) apgaismojuma stabu 
nomaiņa 6050

Sventes pagasta pārvalde Sventes pagasta Jaunsventes parka publiskas piekļūšanas infrastrukturas uzlabošana 4000
Pavisam kopā 507830



Investīciju programmas īstenošana – Atpūta, kultūra un reliģija



Investīciju programmas īstenošana – Atpūta, kultūra un reliģija
Iestāde Investīciju plāna ieceres īstenošanas aktivitāte Plāns gadam   

Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde Bibliotēku datoru iegādes III kārta 11700

Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde Grāmatu iegāde pašvaldības bibliotēkām 27000

Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde Kondicionieru iesrīkošana Daugavpils novada Kultūras centrā "Vārpa" 6500

Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde Naujenes muzeja etnogrāfijas ekspozīcijas ēkas remonts 21300
Kalkūnes pagasta pārvalde Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra remonts 20000
Kalkūnes pagasta pārvalde Kalkūnes pagasta rotaļu, sporta  laukumu izbūve 15000

Līksnas pagasta pārvalde
Jaunas administratīvās ēkas telpu izveide administratīvo funkciju pildīšanai Līksnas pagasta 
pārvaldē 170000

Naujenes pagasta pārvalde
Naujenes tautas bibliotēkas vides drošības uzlabošana un materiāltehniskās bāzes 
modernizācija (elektroinstalācijas maiņa) 6500

Nīcgales pagasta pārvalde
Nīcgales pagasta Kultūras nama remonts (fasādes remontam, jumta skārda un teritorijas 
sakārtošana) 25000

Salienas pagasta pārvalde Salienas pagasta Kultūras nama vides atjaunošana 30000
Salienas pagasta pārvalde Stāvlaukuma ierīkošana pie Červonkas pils Vecsalienas pagastā 35000

Sventes pagasta pārvalde
Sventes pagasta tautas nama tehniskai apsekošanai un atjaunošanas tehniskā projekta 
izstrādei 15000

Vaboles pagasta pārvalde Vaboles pagasta Muižas parka atjaunošanas darbi 6000

Višķu pagasta pārvalde
Daugavpils novada estrādes un stadiona kompleksa un piegulošās teritorijas atjaunošanas 
un pilnveidošanas darbi 1000

Višķu pagasta pārvalde
Daugavpils novada estrādes un stadiona kompleksa un piegulošās teritorijas atjaunošanas 
un pilnveidošanas darbi 50000

Pavisam kopā 440000



Investīciju programmas īstenošana – Vispārējie valdības dienesti



Investīciju programmas īstenošana – Vispārējie valdības dienesti

Iestāde Investīciju plāna ieceres īstenošanas aktivitāte Plāns gadam   

Daugavpils novada dome
Pašvaldības centrālas administrācijas ēkas (Rīgas iela 2, 
Daugavpils) tehniskā stāvokļa uzlabošana 400000

Pavisam kopā 400000



Investīciju programmas īstenošana – Vides aizsardzība



Investīciju programmas īstenošana – Vides aizsardzība

Iestāde Investīciju plāna ieceres īstenošanas aktivitāte Plāns gadam   

Ambeļu pagasta pārvalde Ambeļu pagasta centrālās kanalizācijas sistēmu dīķa tīrīšana 4900

Ambeļu pagasta pārvalde Ambeļu pagasta parka dīķa meniķa ierīkošana 5933

Daugavpils novada dome Bijušās pilsētas sadzīves izgāztuves "Križi" teritorijas vides sakārtošana 4000

Daugavpils novada dome Stihisko atkritumu izgāztuvju likvidācija pašvaldībā 20000

Kalkūnes pagasta pārvalde
Kalkūnes pagasta bijušās mazuta pārsūknēšanas stacijas atbrīvošana no 
naftas produktu atlikumiem 20000

Pašvaldības aģentūra 
"Višķi"

Pašvaldības aģentūras "Višķi"  materiāltehniskās bāzes atjaunošanai 
(asinizācijas agregāts) 20000

Tabores pagasta pārvalde
Dīķa tīrīšana un teritorijas labiekārtošana Tabores pagasta Lasenbergas 
ciemā 10000

Pavisam kopā 84833



Investīciju programmas īstenošana – Sociālā aizsardzība un veselība



Investīciju programmas īstenošana – Sociālā aizsardzība un veselība

Iestāde Investīciju plāna ieceres īstenošanas aktivitāte Plāns gadam   

Sociālā atbalsta un aprūpes 
centrs "AVOTS"

Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” iemītnieku dzīves vides uzlabošana 
(saimniecības ēkas remonts) 13000

Sociālo pakalpojumu centrs 
"Pīlādzis" Mēbeļu iegāde sociālo pakalpojumu centram "Pīlādzis" 10000

Pavisam kopā 23000

SIA Daugavpils reģionālā 
slimnīca pamatkapitāla 
palielināšana Magnētiskās rezonanses iekārtas iegādes finansēšana 41536



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem - KOPĀ



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem - Izglītība



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem - Izglītība

Apraksts
Projekta 
identifikators Plāns gadam 

t.sk. pašvaldības 
budžeta līdzekļi  

Izdevumi no mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,  mācību līdzekļu iegādei, asistenta 
pakalpojumiem izglītības iestādē, t.sk. 2020.gadā neizlietotās mērķdotācijas atmaksa 2 euro V 1770326
Izdevumi no mērķdotācijas Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atlīdzībai, t.sk. 2020.gadā 
neizlietotās mērķdotācijas atmaksa 1387 euro V 321814
Izdevumi no mērķdotācijas izglītības pasākumiem Medumu speciālajai pamatskolai V 615538
Izdevumi Daugavpils novada sporta skolas uzturēšana no mērķdotācijas V 81786
Izglītojamo personu pārvietošanās atbalsts un pašaprūpes veikšana no mērķdotācijas V 5070
Izdevumi no valsts dotācijas 1.-4.klases skolēnu brīvpusdienām V 51998
Projekts "Latvijas skolas soma" VIF-MPP-3 16693 7250
Izdevumu skolēnu ēdināšanai no vecāku maksas V 110844
Būvniecības ieceres dokumentu "Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV "Višķi" iekšējas 
elektroapgādes sistēmas pārbūvei, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas ierīkošanai,   zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai, un topogrāfisko 
mērījumu veikšanai ar mērķi nodrošināt izglītības iestādes darbību atbilstoši ugunsdrošības 
prasībām" (11800 euro)  un  "Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV "Višķi" telpu grupu 
vienkāršotai atjaunošanai, ar mērķi nodrošināt izglītības iestādes darbību atbilstoši higiēnas 
prasībām" (12074 euro) izstrādei V 23874 23874
Būvniecības ieceres dokumentu izstrādei Medumu pamatskolas ēkas telpu grupu vienkāršotai 
atjaunošanai un vides pieejamības nodrošināšanai V 15000 15000
Skrudalienas pagasta pārvaldes rīkoto nometņu darbība V 7300
ERAF projekts "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs" V 3621



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem - Izglītība

Apraksts
Projekta 
identifikators Plāns gadam 

t.sk. pašvaldības 
budžeta līdzekļi  

ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" SAM-8.3.2.2.-1 68894
ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" SAM-8.3.4.-1 65471 6440
Pārrobežu sadarbības projekts "IT programmēšanas un robotikas kompetenču attīstība 
Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās (RoboNet)" V 28879 28879
Erasmus + projekts "Ģimeņu dzīvotspējas nākotne Eiropas lauku apvidos" ERA-KA204-1 10925 2235
Erasmus+ projekts "Lepni būt par eiropiešiem" ERA-KA229-1 10320
Erasmus+ projekts "Veselīgs dzīves veids - ceļš uz dzīvi" ERA-KA229-2 16026
Jaunatnes politikas valsts programmas projekts “KOPĀ!” VIF-JS-3 4300
Špoģu vidusskolas Erasmus + projekts "Mūsdienu izglītības īpatnības pirmsskolā, sākumskolā 
un pamatskolā" V 16919 4780
Eiropas savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekts “Runāt un saklausīt!” VIF-JS-4 2500
Eiropas Solidaritātes korpusa 3 projektu līdzfinansējums 1800 euro, Erasmus +  jauniešu 
apmaiņas projekta līdzfinansējums 4000 euro, Erasmus + projekta Jaunatnes darbinieku 
mobilitāte līdzfinansējums V 9800
VKKF projektu "Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" un "Vizuālās 
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" līdzfinansējums V 13000 13000
Erasmus+ Jauniešu iniciatīvas projektu līdzf. 860 euro, projekti jauniešu pulcēšanas vietu 
uzlabošanai (optimizācijas ietvaros izveidoto centru nodrošināšana ar inventāru, tehniku, utt.) 
5000 euro V 5860 5860

Interneta planšetēs nodrošināšana COVID-19 pandēmijas laikā 24 izglītojamajiem V 1230 1230

Optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija pedagogiem V 4425 4425

Kopā 3282413 112973



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem – Sociālā aizsardzība



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem – Sociālā aizsardzība

Apraksts

Projekta 
identifikator
s

Plāns 
gadam 

t.sk. 
pašvaldība
s budžeta 
līdzekļi  

Sociālās aprūpes centrs “Pīlādzis” darbība V 594207
Izdevumi no dotācijas asistenta pakalpojumiem pašvaldībā V 215373
Piemaksa par COVID-19 inficēto personu aprūpi VIF-C19-1 22868 11434
Nodarbinātības programmas “Algotie sabiedriskie darbi” īstenošana V 286428 213
ERAF projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" 685954
ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" 
neattiecināmās izmaksas (1500 euro izejmateriālu (māls, parafīns, ziepju masa, krāsas, 
u.c.)iegādei Skrudalienas, Višķu DAC, Nīcgales spec.darbnīcām; 1800,00 Kadastrālās uzmērīšanas 
lietas pasūtīšana Skrudalienas DAC; 85053 euro jumta seguma nomaiņas izmaksas) V 88353 88353
ERAF projekts "Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" energoefektivitātes paaugstināšana" SAM-4.4.2.-2 519957 318041
ESF projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" SAM-9.2.1.1-1 12833
ERAF projekts "Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana Latgales plānošanas reģionā" SAM-9.2.2.-1 163602 25829
ESF projekts "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojekts 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem SAM-9.2.2.-2 81785
SAAC "Avots" energoefektivitātes paaugstināšana" (VUGD atzinuma izpildei) SAM-4.4.2.-1 8740 8740
Kopā 2680100 452610



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem – Ekonomiskā darbība



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem – Ekonomiskā darbība

Apraksts
Projekta 
identifikators Plāns gadam 

t.sk. pašvaldības 
budžeta līdzekļi  

Izdevumi no mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) V 1231858
Izdevumi no mērķdotācija Daugavpils novada pašvaldības autoceļa "Stupiņi-Kucini-Mackeviči" 
(būves kadastra apzīmējums 4494 005 0263 001) būvprojekta izstrādei V 11955
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai, t.sk. 
2020.gadā neizlietotās mērķdotācijas atmaksa 827 euro V 15834 1207
Projekta "Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Mežciems- Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbaste” 
seguma atjaunošanas darbi Līksnas pagastā” īstenošana V 46462 16517
Projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, Skrudalienas 
pagastā, Daugavpils novadā” īstenošana V 72105 40987
Projekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, Naujenes pagastā Daugavpils 
novadā” īstenošana V 96969 29026
Projekta “18. Novembra ielas - m.418, 420, 428  pārbūve Vecstropi, Naujenes pagasta, 
Daugavpils novadā” īstenošana V 175785



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem – Ekonomiskā darbība

Apraksts

Projekta 
identifikator
s

Plāns 
gadam 

t.sk. 
pašvaldības 
budžeta 
līdzekļi  

Projekts "Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 
attīstībai (Tabores un Vecsalienas degradētās teritorijas)"

SAM-
5.6.2.-3 84018 30316

Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai (Luknas un Sventes degradētā teritorija)

SAM-
5.6.2.-6 306557

Līdzf.projekta "Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas -
Latgales pārrobežu reģionā (LOCAL FOODS)"

INT-LV-
LT-10 25653 25653

Līdzf.projektam "Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT Augšdaugava un Augšzeme" V 3000 3000
Atbalsts vietējām rīcības grupām projektu īstenošanai, t.sk. biedrībai D.I.S.K. 5000 euro V 33415 33415

Līdzf.projektam "Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai"
LAD-
SAD-1 4052 4052

Kopā 2107663 184173



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem – Vispārējie valdības dienesti



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem – Vispārējie valdības dienesti

Apraksts

Projekta 
identifik
ators

Plāns 
gadam 

t.sk. 
pašvaldī
bas 
budžeta 
līdzekļi  

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem V 100000
Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas  darbība V 80185
Projekta "EUROPE DIRECT" īstenošanai V 3043 3043

Gatavošanās jaunajam ES finansējuma periodam 2021-2027., lai nodrošinātu Latgales plānošanas reģiona Attīstības 
programmai iesniegto reģionālo projektu ideju pirmsagatavošanos vai līdzfinansēšana ES fondu projektiem 2021-
2027 V 35000 35000
Tabores pagasta pārvaldes sabiedriskās centra ieejas durvju nomaiņai V 1450 1450
Kopā (lapā) 219678 39493



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem – Vispārējie valdības dienesti

Apraksts

Projekta 
identifik
ators

Plāns 
gadam 

t.sk. 
pašvaldī
bas 
budžeta 
līdzekļi  

Mērķdotācija Augšdaugavas novada administratīvās struktūras projekta izstrādei V 18750

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas administratīvie atlīdzības fonda izdevumi strukturālajām reformām V 174410 174410

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas administratīvie izdevumi datortehnikas iegāde Augšdaugava novada 
lēmējvarai V 18000 18000

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas administratīvie izdevumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
izdevumi RVS GVEIDIS  ieviešanas maksa 47166 euro, RVS Horizon 27 iestāžu 10 datu kopu apvienošanas maksa 
24742 euro, Microstrategy integrēšana ar GVEDIS 5000 euro;  DVS LIETVARIS - 38720 euro, FIBU dokumentu 
migrācija, gan Daugavpils, gan Ilūkstes novadam - 15246 euro, NINO, SOPA,  PERS,  DZIMTS, NOMA, BRIDZIS datu 
apvienošanai 32670 euro, GVEDIS un LIETVARIS uzturēšanas maksa 2021.gada 2.pusgadā 17085 euro V 175629 175629

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas administratīvie izdevumi transporta līdzekļu īpašnieku, valdītāja datu 
maiņai V 3747 3747

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas administratīvie izdevumi nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāja 
datu maiņai V 1841 1841

Kopā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai 392377 373627

Kopā vispārējie valdības dienesti 612055 413120



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem – Atpūta, kultūra, reliģija



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem 
paredzētiem ieņēmumiem – Atpūta, kultūra, reliģija

Apraksts

Projekta 
identifikator
s

Plāns 
gadam 

t.sk. 
pašvaldības 
budžeta 
līdzekļi  

Izdevumi no mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai, t.sk. 
2020.gadā neizlietotās mērķdotācijas atmaksa 1155 euro V 7577

ERAF projekts "Rīteiropas vērtības" SAM-5.5.1.-2 268621 6473

Pārrobežu sadarbības projekts "Amatniecība bez robežām" INT-LV-RU-3 377

Pārrobežu sadarbības projekts "Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo 
amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm"

INT-LV-LT-
BR-4 62608 10332

Pārrobežu sadarbības projekts "Mūžam jauns"
INT-LV-LT-
11 85779

2020.gadā nepabeigtajam projektam "Červonkas pils logu atjaunošana" V 13310 13310

2020.gadā nepabeigtajam projektam "Tehniskā projekta izstrāde Naujenes BJSC 
pārbūvei par bibliotēku" V 4840 4840

Novada mēroga kultūras, sporta pasākumi un konkursi V 112900 100000

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes kļūdaini neapmaksātu rēķinu AD19-
01(27.05.2019),666.19 EUR, AD18-07 (10.12.2018), 222.06 EUR.SIA 
AGROPROJEKTS D (LV41503056134) apmaksa V 889

Kopā 556901 134955



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem paredzētiem 
ieņēmumiem – Veselība, Īpašumu apsaimniekošana un Vides aizsardzība



Projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no ES, VB un citiem īpašiem mērķiem paredzētiem 
ieņēmumiem – Veselība, Īpašumu apsaimniekošana un Vides aizsardzība

Apraksts

Projekta 
identifika
tors

Plāns 
gadam 

t.sk. 
pašvaldība
s budžeta 
līdzekļi  

Dabas resursu nodaļas un biedrības "Daugavas savienība" sadarbības projekti V 2800 1400
2020.gadā nepabeigtajam projektam "Sventes pagasta notekūdeņu attrīšanas iekārtu rekonstrukcija" V 46910 46910
Līdzf. projektam "Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās Augšdaugava un Augšzeme" V 4000 4000
Valsts Zivju fonda projektu līdzf. V 5395 5395
Višķu pagasta pārvaldes Valsts Zivju fonda projektu līdzfinansējums V 2572
Daugavpils novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plānu 2021.-2031.gadam 
izstrādei V 3950 3950
Naujenes pagasta lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmas skalošana V 4200 4200
Apsaimniekošanā esošo dzīvokļu uzturēšana, izīrēto dzīvokļu uzturēšana un ieņēmumi dzīvojamā fonda 
uzkrājuma veidošanai V 186369 4147
Gāzes siltumapgādes nodrošināšana Vaboles pagastā V 3583 730
Siltumapgādes un ūdensapgādes pamatlīdzekļu novērtēšanai V 18 470
Vācu karavīru kapu kopšana Medumu un Demenes pagastos, kuru finansē NVO V 2700
ERAF projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Daugavpils 
novadā"

SAM-
9.2.4.2.-1 166157

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana personām Daugavpils novadā, t.sk. dotācija 29993 
euro V 65799
SIA Daugavpils reģionālā slimnīca darbinieku veselības apdrošināšana V 10347
Kopā 523252 89202



Uzturēšanas izdevumi - kopā



Uzturēšanas izdevumi – salīdzinājums ar 2020.gadu (KOPĀ)



Uzturēšanas izdevumi – salīdzinājums ar 2020.gadu (ATLĪDZĪBA)



Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta valdības funkciju izdevumi no 2017.- 2021.gadam ( tūkst. euro)

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETA RĀDĪTĀJI

* Budžeta projektā plānotie izdevumi



Daugavpils novada pašvaldības plānotā 2021.gada pamatbudžeta valdības funkciju izdevumu struktūra (%)

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETA RĀDĪTĀJI



Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no 2017.-2021.gadam ( tūkst. euro)

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETA RĀDĪTĀJI

* Budžeta projektā plānotie izdevumi



Daugavpils novada pašvaldības plānotā 2021.gada pamatbudžeta  izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (%)

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETA RĀDĪTĀJI



Aizņēmumu atmaksa

Pamatsummas atmaksa, 
saskaņā ar noslēgto līgumu 

grafikiem; 1382730; 
71%

Pirmstermiņa 
pamatsummas atmaksa 

projektu ietvaros; 556535; 
29%

Rādītājs 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. Turpmāk Pavisam
Kopā saistības 
(pamatsumma un 
procenti) 1440600 1390742 1308313 1267777 1130327 1012422 988368 8539381 17077930

Saistību apjoms % no 
pamatbudžeta 
ieņēmumiem

7,38 7,13 6,70 6,50 5,79 5,19 5,06 x x

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: 19518604

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs                                                               A.Kucins


