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    Projekts   

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.__ 

 

Par grozījumiem Nr.1 Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.4  

„ Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam” 
 

PAMATBUDŽETS 

Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

I. IEŅĒMUMI KOPĀ 2 366 669 0 16 339 2 350 330 sk.zemāk 

1.0. NODOKĻU IEŅĒMUMI 4 200 0 4 200 0 - 

1.4. Īpašuma nodokļi 4 200 0 4 200 0 - 

04.000 ĪPAŠUMA NODOKĻI 4 200 0 4 200 0 - 

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 4 200 0 4 200 0 - 

04.120   Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 4 000 0 4 000 0 - 

04.121      Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

kārtējā gada maksājumi 
4 000 0 4 000 0 - 

04.130   Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem 
200 0 200 0 - 

04.132      Nekustamā īpašuma nodokļa par 

mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem 
200 0 200 0 - 

2.0. NENODOKĻU IEŅĒMUMI 30 611 0 30 611 0 - 

13.000 IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) 

ĪPAŠUMU IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN 

NO NODOKĻU PAMATPARĀDA 

KAPITALIZĀCIJAS 

30 611 0 30 611 0 - 

13.200 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas 
29 908 0 29 908 0 - 

13.220   Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 29 908 0 29 908 0 - 

13.400 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma 

un mantas realizācijas 
703 0 703 0 - 

3.0. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU 

IEŅĒMUMI 
-42 638 0 -18 472 -24 166 sk.zemāk 

21.300 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
-43 638 0 -18 472 -25 166 sk.zemāk 

21.350   Maksa par izglītības pakalpojumiem -25 166 0 0 -25 166 sk.zemāk 

21.352      Ieņēmumi no vecāku maksām -7 480 0 0 -7 480 

Piešķirti līdzekļi PII "Zvaniņš" 5-6 gadīgo audzēkņu ēdināšanai no pašvaldības līdzekļiem septembrim-decembrim, līdz ar 

to samazināti plānotie ieņēmumi no vecāku maksas (Domes 16.09.2021. lēmums Nr.130 "Par skolēnu un audzēkņu 

ēdināšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldības iestādēs") 

21.359      Pārējie ieņēmumi par izglītības 

pakalpojumiem 
-17 686 0 0 -17 686 

Piešķirti  līdzekļi Raiņa vidusskolas un Bebrenes vidusskolas 5.-9.kl. skolēnu ēdināšana no pašvaldības līdzekļiem 

septembrim-decembrim (Domes 16.09.2021. lēmums Nr.130 "Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem 

Augšdaugavas novada pašvaldības iestādēs") 

21.380   Ieņēmumi par nomu un īri 2 946 0 2 946 0 - 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

21.381      Ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā 

īpašuma nomu 
1 830 0 1 830 0 - 

21.382      Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 1 116 0 1 116 0 - 

21.390   Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 
-21 418 0 -21 418 0 - 

21.394      Ieņēmumi par  komunālajiem 

pakalpojumiem 
-30 678 0 -30 678 0 - 

21.399      Citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem 
9 260 0 9 260 0 - 

21.400 Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu 

ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

1 000 0 0 1 000 sk.zemāk 

21.420   Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš 

neklasificētie ieņēmumi 
1 000 0 0 1 000 sk.zemāk 

21.429      Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem 

mērķiem noteiktie ieņēmumi 
1 000 0 0 1 000 

Latgales kultūras programmas projekta "Apmācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" īstenošana (Daugavpils 

novada Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums ar LRAA Nr.LKP2021/56 par projekta "Apmācību cikls Latgales reģiona 

kultūras darbiniekiem" finansēšanu) 

4.0. ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBA 3 081 0 0 3 081 sk.zemāk 

4.2. Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes 

ieņēmumos 
3 081 0 0 3 081 sk.zemāk 

21.100 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu 

palīdzības 
3 081 0 0 3 081 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 

3 081 0 0 3 081 sk.zemāk 

21.194      Ieņēmumi no vadošā partnera partneru 

grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības 

projektiem 

3 081 0 0 3 081 
Grozījumi pārrobežu sadarbības projekta "Mūžam jauns" tāmē (Domes 26.08.2021. lēmums Nr.125 "Par grozījumu 

Daugavpils novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.2327 "[…]"") 

5.0. TRANSFERTI 2 371 415 0 0 2 371 415 sk.zemāk 

18.000 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 2 372 778 0 0 2 372 778 sk.zemāk 

18.600 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta 
2 372 778 0 0 2 372 778 sk.zemāk 

18.620   Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti 
1 739 014 0 0 1 739 014 

353047 EUR Valsts mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Domes 07.10.2021. lēmums Nr.__ "Par 

Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās mērķdotācijas sadali 2021. 

gada septembrim-decembrim") 

3300 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Līgums par aktīvās nodarbinātīvas pasākuma 

"Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs" īstenošanu ) 

408 EUR Piemaksa no paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam personālam par inficēto klientu un šo klientu 

kontaktpersonu aprūpi (CIIP likuma 47.pants, pārskats par mērķdotācijas izlietojumu) 

565 EUR Mērķdotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem saskaņā  ar Covid-19 

infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu  "(MK 12.02.2021.rīk. Nr.83 ""Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas ""Līdzekļi  

neparedzētiem gadījumiem"" 1.1. apakšpunkts)" 

4100 EUR Mērķdotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem saskaņā  ar Covid-19 

infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu "(MK 12.02.2021.rīk. Nr.83 ""Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas ""Līdzekļi  

neparedzētiem gadījumiem"" 1.2. apakšpunkts)" 

2050 EUR Vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēm  valsts budžeta piešķirtais finansējums interneta apmaksai 

(Daugavpils novada domes 21.06.2021. līgums ar LR Izglītības ministriju par interneta pakalpojumu apmaksu) 

17376 EUR Bērnu un jauniešu nometņu norisei skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā (Daugavpils novada domes 

30.06.2021. līgums ar Valsts izglītības satura centru) 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

6410 EUR Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai no 01.07.2021.-31.12.2021. (Domes 

08.07.2021. lēmums Nr.10 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadali no 2021.gada 1.jūlija līdz 

2021.gada 31.decembrim) 

5000 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un 

saglabāšanas metodikas izstrāde" īstenošana (Domes 12.08.2021. lēmums Nr.46 "Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta 

"Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un saglabāšanas metodikas izstrāde" īstenošanu") 

120 EUR Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansēta projekta "Eiropas kultūras mantojuma dienu rīkošana" 

īstenošana (Līksnas pagasta pārvaldes 17.08.2021. līgums Nr.7.-49.3-2021/33 ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi) 

9987 EUR Valsts budžeta programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 01.07.2021.-31.12.2021. (Augšdaugavas 

novada pašvaldības centrālās administrācijas __.__.2021. līgums Nr.2.5-11-430 "Par valsts budžeta finansējuma 

piešķiršanu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai […]") 

1639 EUR Mērķdotācija Daugavpils novada sporta skolas finansēšanai (Augšdaugavas novada pašvaldības 27.09.2021. 

vienošanās ar IZM Nr.2-2e/21/62) 

2563 EUR Mērķdotācija Ilūkstes novada sporta skolas finansēšanai (Augšdaugavas novada pašvaldības 27.09.2021. 

vienošanās ar IZM Nr.2-2e/21/94) 

1147404 EUR Vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai no mērķdotācijas (Domes 07.10.2021. lēmums Nr.__ "Par 

Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās mērķdotācijas sadali 2021. 

gada septembrim-decembrim") 

123252 EUR 5-6 gadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai no mērķdotācijas (Domes 07.10.2021. 

lēmums Nr.__ "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2021. gada septembrim-decembrim") 

60520 EUR Interešu izglītības programmā iesaistīto pedagogu darba samaksai no mērķdotācijas (Domes 07.10.2021. 

lēmums Nr.__ "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2021. gada septembrim-decembrim") 

1273 EUR Mērķdotācija Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atlīdzībai septembrim - decembrim (MK 27.12.2011. not. 

Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un deju izglītības programmas") 

18.630   Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās  ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

633 764 0 0 633 764 

-78565 EUR Grozījumi ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" 

tāmē (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.26 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 25.marta lēmumā 

Nr.2053 "[…]") 

285972 EUR Norvēģu finanšu instrumenta projekta "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas 

mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Daugavpils novadā" īstenošana (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.25 "Par 

projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija 

Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā”  īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

379 500 EUR ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (9.1.1.1/15/I/001)" īstenošanai (05.07.2021. līgums 

par aktīvās nodarbinātas pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu Nr.20.13.5-11.1/2021/2047) 

37559 EUR ESF projekta (Nr.8.3.4.0/16/I/001) "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošana 

(05.10.2021. līgums ar Valsts izglītības satura centru par projekta īstenošanu ) 

8398 EUR Grozījumi ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmē (Domes 

14.10.2021. lēmums Nr.__ "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.329 “[...]”") 

19.000 PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI -1 363 0 0 -1 363 sk.zemāk 

19.200 Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām 
-1 363 0 0 -1 363 

Līdz administratīvi teritoriālai reformai Ilūkstes pilsētas administrācijai nepārskaitītais mērķdotācijas pašvaldības 

administratīvās struktūras izstrādei atlikums pārklasificēts par iekšējiem transfertiem 

II.1 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 

KOPĀ 

3 864 548 0 18 773 3 845 775 sk.zemāk 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 231 479 0 -91 559 323 038 

-2800 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti, lai segtu ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves 

izmaksas Medumu pamatskolas pirmsskolas grupu telpās (Izpilddirektores 22.07.2021. rīkojums Nr.20-r  "Par 

līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

-600 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Ilūkstes centrālās bibliotēkas kosmētiskā remonta 

papildus izdevumu segšanai (Izpilddirektores 04.08.2021. rīkojums Nr.29-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no 

Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

-2080 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes ciema novadgrāvja tīrīšanas darbu izmaksu 

segšanai (Izpilddirektores 04.08.2021. rīkojums Nr.30-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

-1000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Randenes pamatskolas ūdensvada remontam 

(Izpilddirektores 13.08.2021. rīkojums Nr.37-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

-1260 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Vācijas Osnabrukas delegācijas uzņemšanas izdevumu 

segšanai (Izpilddirektores 26.07.2021. rīkojums Nr.21-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

-242 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Bebrenes pagasta Bebrenes muižas parka vēja nopostītā 

bīstamā koka zāģēšanas darbu apmaksai (Izpilddirektores 20.08.2021. rīkojums Nr.47-r  "Par līdzekļu piešķiršanu 

no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

-2153 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 

pedagogu darba samaksas papildus izdevumu segšanai par periodu no 01.01.2021. līdz 31.08.2021. 

(Izpilddirektores 11.10.2021. rīkojums Nr.126-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

-1363 EUR Mērķdotācija pašvaldības administratīvās struktūras izstrādei atlikuma pārklasificēšana par 

transfertiem   

387859 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Skolas ēkas pārbūve Raiņa iela 49, Ilūkstē" īstenošana (Domes 

26.08.2021. lēmums Nr.100 "Par aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanu") 

-7480 EUR Līdzekļi PII "Zvaniņš" 5-6 gadīgo audzēkņu ēdināšanai no pašvaldības līdzekļiem septembrim-

decembrim (Domes 16.09.2021. lēmums Nr.130 "Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem 

Augšdaugavas novada pašvaldības iestādēs") 

-15096 EUR Līdzekļi Raiņa vsk 5.-9.kl. skolēnu ēdināšana no pašvaldības līdzekļiem septembrim-decembrim 

(Domes 16.09.2021. lēmums Nr.130 "Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada 

pašvaldības iestādēs") 

-2590 EUR Līdzekļi Bebrenes vpv 5.-9.kl. skolēnu ēdināšana no pašvaldības līdzekļiem septembrim-decembrim 

(Domes 16.09.2021. lēmums Nr.130 "Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada 

pašvaldības iestādēs") 

-1210 EUR Daugavpils būvniecības tehnikuma ĪPIV "Višķi" mācību korpusa energoefekivitātes paaugstināšana   

-26100 EUR Izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, metodiķu un pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem 

septembrim - decembrim (Domes 30.09.2021. lēmums Nr.160 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu vadītāju darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu" un lēmums Nr.161 "Par 

Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vietnieku, metodiķu un pedagogu darba slodzes un 

mēneša darba algas likmes apstiprināšanu") 

-847 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Mākslīgā seguma futbola laukuma Ilūkstē" īstenošana (Domes 

30.09.2021. lēmums Nr.164 "Par pašvaldības investīciju projekta "Mākslīgā seguma futbola laukuma Ilūkstē" 

īstenošanu") 

04.000 Ekonomiska darbība 325 835 0 -1 586 327 421 

3300 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Līgums par aktīvās nodarbinātīvas 

pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanu ) 

57000 EUR ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (9.1.1.1/15/I/001)" īstenošanai (05.07.2021. 

līgums par aktīvās nodarbinātas pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu Nr.20.13.5-

11.1/2021/2APSD) 

132823 EUR Ceļa (86-37) "Vārpene-Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā (Domes 26.08.2021. 

lēmums Nr.122 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta "Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu (86-37) 

"Vārpene-Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā, (88-13) “Svente-Gulbji” seguma atjaunošana 

Sventes pagastā un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas 

pagastā" īstenošanai) 

93272 EUR Ceļa (88-13) “Svente-Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā (Domes 26.08.2021. lēmums Nr.122 

"Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta "Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu (86-37) "Vārpene-

Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā, (88-13) “Svente-Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā 

un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagastā" 

īstenošanai) 

41026 EUR Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagastā 

(Domes 26.08.2021. lēmums Nr.122 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta "Augšdaugavas novada 

pašvaldības ceļu (86-37) "Vārpene-Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā, (88-13) “Svente-Gulbji” 

seguma atjaunošana Sventes pagastā un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada 

pašvaldības Līksnas pagastā" īstenošanai) 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

05.000 Vides aizsardzība 41 782 -56 -18 945 60 783 

Norvēģu finanšu instrumenta projekta "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta 

glabātava" sanācija Višķu pagastā, Daugavpils novadā" īstenošana (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.25 "Par 

projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” 

sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā”  īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 326 192 -18 53 687 272 523 

2080 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Naujenes ciema novadgrāvja tīrīšanas darbu izmaksu 

segšanai (Izpilddirektores 04.08.2021. rīkojums Nr.30-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

55253 EUR Biķernieku ciemata ielu apgaismošanas ierīkošana (Izpilddirektores 28.07.2021. rīk.Nr.23-r "Par 

investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu") 

214640 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Īres dzīvokļu izveidošana Augšdaugavas novada pašvaldības 

īpašumā esošajās ēkās" īstenošana (Domes 26.08.2021. lēmums Nr.123 "Par aizņēmumu projekta "Īres dzīvokļu 

izveidošana Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošajās ēkās" īstenošanai") 

242 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Bebrenes pagasta Bebrenes muižas parka vēja nopostītā 

bīstamā koka zāģēšanas darbu apmaksai (Izpilddirektores 20.08.2021. rīkojums Nr.47-r  "Par līdzekļu piešķiršanu 

no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

308 EUR Savstarpējie darījumi starp pašvaldības budžeta iestādēm    

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija -2 236 0 -13 726 11 490 

6410 EUR Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai no 01.07.2021.-31.12.2021. (Domes 

08.07.2021. lēmums Nr.10 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadali no 2021.gada 

1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim) 

600 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Ilūkstes centrālās bibliotēkas kosmētiskā remonta papildus 

izdevumu segšanai (Izpilddirektores 04.08.2021. rīkojums Nr.29-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas 

novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

2100 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija 

un saglabāšanas metodikas izstrāde" īstenošana (Domes 12.08.2021. lēmums Nr.46 "Par Valsts Kultūrkapitāla 

fonda projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un saglabāšanas metodikas 

izstrāde" īstenošanu") 

1260 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Vācijas Osnabrukas delegācijas uzņemšanas izdevumu 

segšanai (Izpilddirektores 26.07.2021. rīkojums Nr.21-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

1000 EUR Latgales kultūras programmas projekta "Apmācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" 

īstenošana (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums ar LRAA Nr.LKP2021/56 par projekta 

"Apmācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" finansēšanu) 

120 EUR Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansēta projekta "Eiropas kultūras mantojuma dienu 

rīkošana" īstenošana (Līksnas pagasta pārvaldes 17.08.2021. līgums Nr.7.-49.3-2021/33 ar Nacionālo kultūras 

mantojuma pārvaldi) 

09.000 Izglītība 2 402 291 74 90 902 2 311 315 

353047 EUR Valsts mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Domes 07.10.2021. lēmums Nr.__ "Par 

Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās mērķdotācijas sadali 

2021. gada septembrim-decembrim") 

2050 EUR Vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēm  valsts budžeta piešķirtais finansējums interneta 

apmaksai (Daugavpils novada domes 21.06.2021. līgums ar LR Izglītības ministriju par interneta pakalpojumu 

apmaksu) 

17376 EUR Bērnu un jauniešu nomentņu norisei skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā (Daugavpils novada domes 

30.06.2021. līgums ar Valsts izglītības satura centru) 

2800 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti, lai segtu ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves izmaksas 

Medumu pamatskolas pirmsskolas grupu telpās (Izpilddirektores 22.07.2021. rīkojums Nr.20-r  "Par līdzekļu 

piešķiršanu no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

-2000 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija 

un saglabāšanas metodikas izstrāde" īstenošana (Domes 12.08.2021. lēmums Nr.46 "Par Valsts Kultūrkapitāla 

fonda projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un saglabāšanas metodikas 

izstrāde" īstenošanu") 

1000 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Randenes pamatskolas ūdensvada remontam 

(Izpilddirektores 13.08.2021. rīkojums Nr.37-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

-55253 EUR Biķernieku ciemata ielu apgaismošanas ierīkošana (Izpilddirektores 28.07.2021. rīk.Nr.23-r "Par 

investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu") 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

215261 EUR Aizņēmums investīciju projekta "Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilveidošana" 

īstenošanai (Ilūkstes novada domes 07.05.2021. lēmums Nr.171 "Par aizņēmumu pašvaldības izglītības iestādes 

investīciju projekta "Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana" īstenošanai", 04.08.2021. 

aizdevuma līgums Nr.A2/1/21/464) 

-630 EUR Norvēģu finanšu instrumenta projekta "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas 

mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Daugavpils novadā" īstenošana (Saistošo noteikumu "Augšdaugavas 

novada pašvaldības budžeta 2021.gadam" 15.punts) 

9987 EUR Valsts budžeta programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 01.07.2021.-31.12.2021. 

(Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas __.__.2021. līgums Nr.2.5-11-430 "Par valsts budžeta 

finansējuma piešķiršanu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai […]") 

1210 EUR Daugavpils būvniecības tehnikuma ĪPIV "Višķi" mācību korpusa energoefekivitātes paaugstināšana   

26100 EUR Izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, metodiķu un pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem 

septembrim - decembrim (Domes 30.09.2021. lēmums Nr.160 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu vadītāju darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu" un lēmums Nr.161 "Par 

Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vietnieku, metodiķu un pedagogu darba slodzes un 

mēneša darba algas likmes apstiprināšanu") 

8470 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Mākslīgā seguma futbola laukuma Ilūkstē" īstenošana (Domes 

30.09.2021. lēmums Nr.164 "Par pašvaldības investīciju projekta "Mākslīgā seguma futbola laukuma Ilūkstē" 

īstenošanu") 

85654 EUR Pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" Daugavas ielā 4, Nīcgalē, Nīcgales pagastā vienkāršota 

atjaunošana darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām (Domes 30.09.2021. lēmums Nr.165 

"Pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" Daugavas ielā 4, Nīcgalē, Nīcgales pagastā vienkāršota atjaunošana 

darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām") 

267072 EUR Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve 

(Domes 30.09.2021. lēmums Nr.166 "Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu 

rotaļu laukuma pārbūve" īstenošanai") 

1639 EUR Mērķdotācija Daugavpils novada sporta skolas finansēšanai (Augšdaugavas novada pašvaldības 

27.09.2021. vienošanās ar IZM Nr.2-2e/21/62) 

2563 EUR Mērķdotācija Ilūkstes novada sporta skolas finansēšanai (Augšdaugavas novada pašvaldības 

27.09.2021. vienošanās ar IZM Nr.2-2e/21/94) 

1147404 EUR Vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai no mērķdotācijas (Domes 07.10.2021. lēmums Nr.__ 

"Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās mērķdotācijas 

sadali 2021. gada septembrim-decembrim") 

123252 EUR 5-6 gadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai no mērķdotācijas (Domes 07.10.2021. 

lēmums Nr.__ "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2021. gada septembrim-decembrim") 

60520 EUR Interešu izglītības programmā iesaistīto pedagogu darba samaksai no mērķdotācijas (Domes 

07.10.2021. lēmums Nr.__ "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2021. gada septembrim-decembrim") 

1273 EUR Mērķdotācija Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atlīdzībai septembrim - decembrim (MK 27.12.2011. 

not. Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un deju izglītības 

programmas") 

37559 EUR ESF projekta (Nr.8.3.4.0/16/I/001) "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 

īstenošana (05.10.2021. līgums ar Valsts izglītības satura centru par projekta īstenošanu ) 

3116 EUR Grozījumi ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmē (Domes 

14.10.2021. lēmums Nr.__ "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.329 

“[...]”") 

2153 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 

pedagogu darba samaksas papildus izdevumu segšanai par periodu no 01.01.2021. līdz 31.08.2021. 

(Izpilddirektores 11.10.2021. rīkojums Nr.126-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”) 

-308 EUR Savstarpējie darījumi starp pašvaldības budžeta iestādēm    

10.000 Sociālā aizsardzība 539 205 0 0 539 205 
408 EUR Piemaksa no paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam personālam par inficēto klientu un šo 

klientu kontaktpersonu aprūpi (CIIP likuma 47.pants, pārskats par mērķdotācijas izlietojumu) 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

565 EUR Mērķdotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem saskaņā  ar Covid-19 

infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu  "(MK 12.02.2021.rīk. Nr.83 ""Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ""Līdzekļi  

neparedzētiem gadījumiem"" 1.1. apakšpunkts)" 

4100 EUR Mērķdotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem saskaņā  ar Covid-19 

infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu "(MK 12.02.2021.rīk. Nr.83 ""Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas ""Līdzekļi  

neparedzētiem gadījumiem"" 1.2. apakšpunkts)" "(MK 12.02.2021.rīk. Nr.83 ""Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

no valsts budžeta programmas ""Līdzekļi  

neparedzētiem gadījumiem"" 1.2. apakšpunkts)" 

-1759 EUR Grozījumi ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana" tāmē (Saistošo noteikumu "Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam" 15.pants) 

212491 EUR Grozījumi ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana" tāmē (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.26 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 

25.marta lēmumā Nr.2053 "[…]") 

323400 EUR ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (9.1.1.1/15/I/001)" īstenošanai (05.07.2021. 

līgums par aktīvās nodarbinātas pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu Nr.20.13.5-

11.1/2021/2047) 

II.2 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM KOPĀ 
3 864 548 0 18 773 3 845 775 sk.zemāk 

1.0. UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 2 043 557 -30 326 -53 873 2 127 756 sk.zemāk 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 652 884 -30 326 -53 873 1 737 083 sk.zemāk 

1000 ATLĪDZĪBA 1 742 801 -700 -10 412 1 753 913 

305586 EUR Valsts mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Domes 07.10.2021. lēmums Nr.__ "Par 

Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās mērķdotācijas sadali 

2021. gada septembrim-decembrim") 

1351 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") 

8289 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Līgums par aktīvās nodarbinātīvas pasākuma 

"Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs" īstenošanu ) 

14832 EUR Naudas balva pedagogiem (Izpilddirektores 29.09.2021. rīk. Nr.99-r "Par pedagogu materiālo stimulēšanu") 

408 EUR Piemaksa no paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam personālam par inficēto klientu un šo klientu 

kontaktpersonu aprūpi (CIIP likuma 47.pants, pārskats par mērķdotācijas izlietojumu) 

6410 EUR Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai no 01.07.2021.-31.12.2021. (Domes 

08.07.2021. lēmums Nr.10 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadali no 2021.gada 1.jūlija līdz 

2021.gada 31.decembrim) 

9870 EUR Norvēģu finanšu instrumenta projekta "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta 

glabātava"sanācija Višķu pagastā, Daugavpils novadā" īstenošana (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.25 "Par projekta Nr. 

NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, 

Augšdaugavas novadā”  īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

900 EUR ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (9.1.1.1/15/I/001)" īstenošanai (05.07.2021. līgums par 

aktīvās nodarbinātas pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu Nr.20.13.5-11.1/2021/2047) 

500 EUR Latgales kultūras programmas projekta "Apmācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" īstenošana 

(Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums ar LRAA Nr.LKP2021/56 par projekta "Apmācību cikls 

Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" finansēšanu) 

26100 EUR Izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, metodiķu un pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem septembrim - 

decembrim (Domes 30.09.2021. lēmums Nr.160 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba 

slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu" un lēmums Nr.161 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu vadītāju vietnieku, metodiķu un pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu") 

1639 EUR Mērķdotācija Daugavpils novada sporta skolas finansēšanai (Augšdaugavas novada pašvaldības 27.09.2021. 

vienošanās ar IZM Nr.2-2e/21/62) 

2563 EUR Mērķdotācija Ilūkstes novada sporta skolas finansēšanai (Augšdaugavas novada pašvaldības 27.09.2021. 

vienošanās ar IZM Nr.2-2e/21/94) 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

1147404 EUR Vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai no mērķdotācijas (Bebrenes vpv) (Domes 07.10.2021. 

lēmums Nr.__ "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2021. gada septembrim-decembrim") 

123252 EUR 5-6 gadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai no mērķdotācijas (Domes 07.10.2021. 

lēmums Nr.__ "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2021. gada septembrim-decembrim") 

60520 EUR Interešu izglītības programmā iesaistīto pedagogu darba samaksai no mērķdotācijas (Domes 07.10.2021. 

lēmums Nr.__ "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās 

mērķdotācijas sadali 2021. gada septembrim-decembrim") 

1273 EUR Mērķdotācija Mūzikas un mākslas skolu pedagogu atlīdzībai septembrim - decembrim (MK 27.12.2011. not. 

Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un deju izglītības programmas") 

37559 EUR ESF projekta (Nr.8.3.4.0/16/I/001) "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošana 

(05.10.2021. līgums ar Valsts izglītības satura centru par projekta īstenošanu ) 

3191 EUR Grozījumi ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmē (Domes 

14.10.2021. lēmums Nr.__ "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.329 “[...]”") 

2153 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 

pedagogu darba samaksas papildus izdevumu segšanai par periodu no 01.01.2021. līdz 31.08.2021. (Izpilddirektores 

11.10.2021. rīkojums Nr.126-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem”) 

113 EUR Savstarpējie darījumi starp pašvaldības budžeta iestādēm    

2000 PRECES UN PAKALPOJUMI -89 917 -29 626 -43 461 -16 830 

43961 EUR Valsts mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Domes 07.10.2021. lēmums Nr.__ "Par Augšdaugavas 

novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās mērķdotācijas sadali 2021. gada 

septembrim-decembrim") 

-14832 EUR Naudas balva pedagogiem (Izpilddirektores 29.09.2021. rīk. Nr.99-r "Par pedagogu materiālo stimulēšanu") 

565 EUR Mērķdotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem saskaņā  ar Covid-19 

infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu  "(MK 12.02.2021.rīk. Nr.83 ""Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas ""Līdzekļi  

neparedzētiem gadījumiem"" 1.1. apakšpunkts)" 

4100 EUR Mērķdotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem saskaņā  ar Covid-19 

infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu "(MK 12.02.2021.rīk. Nr.83 ""Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas ""Līdzekļi  

neparedzētiem gadījumiem"" 1.2. apakšpunkts)" 

 "(MK 12.02.2021.rīk. Nr.83 ""Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ""Līdzekļi  

neparedzētiem gadījumiem"" 1.2. apakšpunkts)" 

-25831 EUR Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadale 2021.gadam (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.23 

"Par līdzekļu iedalīšanu  no  pašvaldības ceļu fonda") 

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

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

mācību literatūras iegādei 2021. gadā") 

2050 EUR Vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēm  valsts budžeta piešķirtais finansējums interneta 

apmaksai (Daugavpils novada domes 21.06.2021. līgums ar LR Izglītības ministriju par interneta pakalpojumu apmaksu) 

4713 EUR Ceļa “Kudini-Reinišķi” grāvju tīrīšanai (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.23 "Par līdzekļu iedalīšanu  no  

pašvaldības ceļu fonda") 

33030 EUR Grants iegādei ceļu piebēršanai (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.23 "Par līdzekļu iedalīšanu  no  

pašvaldības ceļu fonda") 

-1759 EUR Grozījumi ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" 

tāmē (Saistošo noteikumu "Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam" 15.pants) 

3590 EUR Norvēģu finanšu instrumenta projekta "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta 

glabātava"sanācija Višķu pagastā, Daugavpils novadā" īstenošana (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.25 "Par projekta Nr. 

NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, 

Augšdaugavas novadā”  īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

-2000 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un 

saglabāšanas metodikas izstrāde" īstenošana (Domes 12.08.2021. lēmums Nr.46 "Par Valsts Kultūrkapitāla fonda 

projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un saglabāšanas metodikas izstrāde" 

īstenošanu") 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

449 EUR Izdevumu pārklasificēšana Valsts Zivju fonda projektam "Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai 

Daugavpils novadā"   

11738 EUR Ēkas Daugavas ielā 10A, Līksna, Līksnas pagasts fasādes krāsošana (Izpilddirektores 12.08.2021. rīk.Nr.35-r 

"Par investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu") 

32565 EUR Aizņēmums investīciju projekta "Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilveidošana" 

īstenošanai (Ilūkstes novada domes 07.05.2021. lēmums Nr.171 "Par aizņēmumu pašvaldības izglītības iestādes 

investīciju projekta "Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana" īstenošanai", 04.08.2021. 

aizdevuma līgums Nr.A2/1/21/464) 

500 EUR Latgales kultūras programmas projekta "Apmācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" īstenošana 

(Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums ar LRAA Nr.LKP2021/56 par projekta "Apmācību cikls 

Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" finansēšanu) 

277 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” telpu atjaunošanas darbiem   

-14762 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Īres dzīvokļu izveidošana Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā 

esošajās ēkās" īstenošana (Domes 26.08.2021. lēmums Nr.123 "Par aizņēmumu projekta "Īres dzīvokļu izveidošana 

Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošajās ēkās" īstenošanai") 

120 EUR Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansēta projekta "Eiropas kultūras mantojuma dienu rīkošana" 

īstenošana (Līksnas pagasta pārvaldes 17.08.2021. līgums Nr.7.-49.3-2021/33 ar Nacionālo kultūras mantojuma 

pārvaldi) 

-7480 EUR Līdzekļi PII "Zvaniņš" 5-6 gadīgo audzēkņu ēdināšanai no pašvaldības līdzekļiem septembrim-decembrim 

(Domes 16.09.2021. lēmums Nr.130 "Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada 

pašvaldības iestādēs") 

-15096 EUR Līdzekļi Raiņa vsk 5.-9.kl. skolēnu ēdināšana no pašvaldības līdzekļiem septembrim-decembrim (Domes 

16.09.2021. lēmums Nr.130 "Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldības 

iestādēs") 

9987 EUR Valsts budžeta programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 01.07.2021.-31.12.2021. (Augšdaugavas 

novada pašvaldības centrālās administrācijas __.__.2021. līgums Nr.2.5-11-430 "Par valsts budžeta finansējuma 

piešķiršanu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai […]") 

-17130 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Līdzekļu Nīcgales pagasta Kultūras nama remontam   

-21300 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Naujenes muzeja etnogrāfijas ekspozīcijas ēkas remonts   

-2590 EUR Līdzekļi Bebrenes vpv 5.-9.kl. skolēnu ēdināšana no pašvaldības līdzekļiem septembrim-decembrim (Domes 

16.09.2021. lēmums Nr.130 "Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldības 

iestādēs") 

-2400 EUR Pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 9, Naujene, Naujenes pag. jumta seguma nomaiņas 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei (Īpašumu nodaļas vadītājas 17.09.2021. dienesta ziņojums) 

-3582 EUR Pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Cibuļovka 2", Cibuļovka, Tabores pag. jumta seguma 

nomaiņas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei (Īpašumu nodaļas vadītājas 17.09.2021. dienesta ziņojums) 

-1210 EUR Daugavpils būvniecības tehnikuma ĪPIV "Višķi" mācību korpusa energoefekivitātes paaugstināšana   

-26100 EUR Izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, metodiķu un pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem septembrim 

- decembrim (Domes 30.09.2021. lēmums Nr.160 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu" un lēmums Nr.161 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu vadītāju vietnieku, metodiķu un pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu") 

-847 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Mākslīgā seguma futbola laukuma Ilūkstē" īstenošana (Domes 30.09.2021. 

lēmums Nr.164 "Par pašvaldības investīciju projekta "Mākslīgā seguma futbola laukuma Ilūkstē" īstenošanu") 

-5261 EUR Grozījumi investīciju plāna īstenošanas budžetā - Stāvlaukuma ierīkošana pie Červonkas pils Vecsalienas 

pagastā (Izpilddirektores 15.09.2021. rīkojums Nr82-r "Par finansējumu pašvaldības ēku tehniskās apsekošanas 

veikšanai") 

-75 EUR Grozījumi ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmē (Domes 

14.10.2021. lēmums Nr.__ "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.329 “[...]”") 

-2153 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 

pedagogu darba samaksas papildus izdevumu segšanai par periodu no 01.01.2021. līdz 31.08.2021. (Izpilddirektores 

11.10.2021. rīkojums Nr.126-r  "Par līdzekļu piešķiršanu no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem”) 

-113 EUR Savstarpējie darījumi starp pašvaldības budžeta iestādēm    

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 392 036 0 0 392 036 sk.zemāk 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

3000 SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS 12 536 0 0 12 536 

-1351 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") 

-4989 EUR NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai (Līgums par aktīvās nodarbinātīvas pasākuma 

"Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs" īstenošanu ) 

17376 EUR Bērnu un jauniešu nomentņu norisei skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā (Daugavpils novada domes 

30.06.2021. līgums ar Valsts izglītības satura centru) 

1500 EUR Norvēģu finanšu instrumenta projekta "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta 

glabātava" sanācija Višķu pagastā, Daugavpils novadā" īstenošana (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.25 "Par projekta 

Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu 

pagastā, Augšdaugavas novadā”  īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

6000 SOCIĀLA RAKSTURA MAKSĀJUMI UN 

KOMPENSĀCIJAS 
379 500 0 0 379 500 

ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (9.1.1.1/15/I/001)" īstenošanai (05.07.2021. līgums par aktīvās 

nodarbinātas pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu Nr.20.13.5-11.1/2021/2047) 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti -1 363 0 0 -1 363 sk.zemāk 

7000 TRANSFERTI, UZTURĒŠANAS IZDEVUMU 

TRANSFERTI, PAŠU RESURSU MAKSĀJUMI, 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

-1 363 0 0 -1 363 
Līdz administratīvi teritoriālai reformai Ilūkstes pilsētas administrācijai nepārskaitītais mērķdotācijas pašvaldības 

administratīvās struktūras izstrādei atlikums pārklasificēts par iekšējiem transfertiem 

2.0. KAPITĀLIE IZDEVUMI 1 820 991 30 326 72 646 1 718 019 sk.zemāk 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 1 820 991 30 326 72 646 1 718 019 sk.zemāk 

5000 PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA 1 820 991 30 326 72 646 1 718 019 

3500 EUR Valsts mērķdotācija Medumu speciālajai pamatskolai (Domes 07.10.2021. lēmums Nr.__ "Par Augšdaugavas 

novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai[…] paredzētās mērķdotācijas sadali 2021. gada 

septembrim-decembrim") 

-69161 EUR Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadale 2021.gadam (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.23 

"Par līdzekļu iedalīšanu  no  pašvaldības ceļu fonda") 

-46 EUR Mērķdotācija izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei (Domes 25.03.2021. lēmums 

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

mācību literatūras iegādei 2021. gadā") 

15147 EUR Avārijas caurtekas nomaiņai uz ceļa “Ķokiniški- Muncišķu mežs” (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.23 "Par 

līdzekļu iedalīšanu  no  pašvaldības ceļu fonda") 

9988 EUR Ceļa “ Staņuki- Voitiški” triju avārijas caurteku nomaiņai (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.23 "Par līdzekļu 

iedalīšanu  no  pašvaldības ceļu fonda") 

24150 EUR Daugavpils ielas melnā seguma remontam (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.23 "Par līdzekļu iedalīšanu  no  

pašvaldības ceļu fonda") 

7964 EUR  Avārijas caurtekas nomaiņa ceļam “Krogasēta- Asaistūris” (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.23 "Par līdzekļu 

iedalīšanu  no  pašvaldības ceļu fonda") 

212491 EUR Grozījumi ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" 

tāmē (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.26 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 25.marta lēmumā 

Nr.2053 "[…]") 

45193 EUR Norvēģu finanšu instrumenta projekta "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta 

glabātava"sanācija Višķu pagastā, Daugavpils novadā" īstenošana (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.25 "Par projekta Nr. 

NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, 

Augšdaugavas novadā”  īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

2100 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un 

saglabāšanas metodikas izstrāde" īstenošana (Domes 12.08.2021. lēmums Nr.46 "Par Valsts Kultūrkapitāla fonda 

projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un saglabāšanas metodikas izstrāde" 

īstenošanu") 

-449 EUR Izdevumu pārklasificēšana Valsts Zivju fonda projektam "Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai 

Daugavpils novadā"   

-11738 EUR Ēkas Daugavas ielā 10A, Līksna, Līksnas pagasts fasādes krāsošana (Izpilddirektores 12.08.2021. rīk.Nr.35-

r "Par investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu") 

182696 EUR Aizņēmums investīciju projekta "Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilveidošana" 

īstenošanai (Ilūkstes novada domes 07.05.2021. lēmums Nr.171 "Par aizņēmumu pašvaldības izglītības iestādes 

investīciju projekta "Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana" īstenošanai", 04.08.2021. 

aizdevuma līgums Nr.A2/1/21/464) 

-277 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” telpu atjaunošanas darbiem   
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

132823 EUR Ceļa (86-37) "Vārpene-Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā (Domes 26.08.2021. lēmums 

Nr.122 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta "Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu (86-37) "Vārpene-

Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā, (88-13) “Svente-Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā un 

Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagastā" īstenošanai) 

93272 EUR Ceļa (88-13) “Svente-Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā (Domes 26.08.2021. lēmums Nr.122 "Par 

aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta "Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu (86-37) "Vārpene-Ezerne-

Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā, (88-13) “Svente-Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā un Daugavas 

ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagastā" īstenošanai) 

41026 EUR Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagastā 

(Domes 26.08.2021. lēmums Nr.122 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta "Augšdaugavas novada 

pašvaldības ceļu (86-37) "Vārpene-Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā, (88-13) “Svente-Gulbji” seguma 

atjaunošana Sventes pagastā un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada pašvaldības 

Līksnas pagastā" īstenošanai) 

387859 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Skolas ēkas pārbūve Raiņa iela 49, Ilūkstē" īstenošana (Domes 

26.08.2021. lēmums Nr.100 "Par aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanu") 

229402 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Īres dzīvokļu izveidošana Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā 

esošajās ēkās" īstenošana (Domes 26.08.2021. lēmums Nr.123 "Par aizņēmumu projekta "Īres dzīvokļu izveidošana 

Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošajās ēkās" īstenošanai") 

17130 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Līdzekļu Nīcgales pagasta Kultūras nama remontam   

21300 EUR Izdevumu pārklasifikācija - Naujenes muzeja etnogrāfijas ekspozīcijas ēkas remonts   

2400 EUR Pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 9, Naujene, Naujenes pag. jumta seguma nomaiņas 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei (Īpašumu nodaļas vadītājas 17.09.2021. dienesta ziņojums) 

3582 EUR Pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Cibuļovka 2", Cibuļovka, Tabores pag. jumta seguma nomaiņas 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei (Īpašumu nodaļas vadītājas 17.09.2021. dienesta ziņojums) 

1210 EUR Daugavpils būvniecības tehnikuma ĪPIV "Višķi" mācību korpusa energoefekivitātes paaugstināšana   

8470 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Mākslīgā seguma futbola laukuma Ilūkstē" īstenošana (Domes 30.09.2021. 

lēmums Nr.164 "Par pašvaldības investīciju projekta "Mākslīgā seguma futbola laukuma Ilūkstē" īstenošanu") 

85654 EUR Pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" Daugavas ielā 4, Nīcgalē, Nīcgales pagastā vienkāršota 

atjaunošana darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām (Domes 30.09.2021. lēmums Nr.165 "Pirmsskolas 

izglītības iestādes "Sprīdītis" Daugavas ielā 4, Nīcgalē, Nīcgales pagastā vienkāršota atjaunošana darbības 

nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām") 

267072 EUR Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve (Domes 

30.09.2021. lēmums Nr.166 "Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma 

pārbūve" īstenošanai") 

5261 EUR Grozījumi investīciju plāna īstenošanas budžetā - Stāvlaukuma ierīkošana pie Červonkas pils Vecsalienas 

pagastā (Izpilddirektores 15.09.2021. rīkojums Nr82-r "Par finansējumu pašvaldības ēku tehniskās apsekošanas 

veikšanai") 

III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) VAI 

DEFICĪTS (-) 
-1 497 879 0 -2 434 -1 495 445 - 

IV. FINANSĒŠANA 1 497 879 0 2 434 1 495 445 sk.zemāk 

F20010000 NAUDAS LĪDZEKĻI UN 

NOGULDĪJUMI (BILANCES AKTĪVĀ) 
-224 086 0 2 434 -226 520 sk.zemāk 

F22010000   Pieprasījuma noguldījumi (bilances 

aktīvā) 
-224 086 0 2 434 -226 520 sk.zemāk 

F22010000 AB    Pieprasījuma noguldījumu 

atlikums perioda beigās 
224 086 0 -2 434 226 520 

225819 EUR Norvēģu finanšu instrumenta projekta "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas 

mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Daugavpils novadā" īstenošana (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.25 "Par 

projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija 

Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā”  īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

4900 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un 

saglabāšanas metodikas izstrāde" īstenošana (Domes 12.08.2021. lēmums Nr.46 "Par Valsts Kultūrkapitāla fonda 

projekta "Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un saglabāšanas metodikas izstrāde" 

īstenošanu") 

-9481 EUR Grozījumi pārrobežu sadarbības projekta "Mūžam jauns" tāmē (Domes 26.08.2021. lēmums Nr.125 "Par 

grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.2327 "[…]"") 

5282 EUR Grozījumi ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmē (Domes 

14.10.2021. lēmums Nr.__ "Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.329 “[...]”") 
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Klasifikācijas kods / koda nosaukums KOPĀ Iestāžu 

grozījumi 

budžeta 

ietvaros1 

Finanšu 

komitejas 

apstiprināti 

grozījumi2 

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

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbildīgo personu ierosinājumiem par to kompetencē esošo Budžeta programmu 

līdzekļu sadalījumu, kas saskaņoti ar Izpilddirektoru3 

F40020000 AIZŅĒMUMI 1 721 965 0 0 1 721 965 sk.zemāk 

F40020010 Saņemtie aizņēmumi 1 643 400 0 0 1 643 400 

210732 EUR Grozījumi ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana" tāmē (Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.26 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 

25.marta lēmumā Nr.2053 "[…]") 

215261 EUR Aizņēmums investīciju projekta "Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilveidošana" 

īstenošanai (Ilūkstes novada domes 07.05.2021. lēmums Nr.171 "Par aizņēmumu pašvaldības izglītības iestādes 

investīciju projekta "Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana" īstenošanai", 04.08.2021. 

aizdevuma līgums Nr.A2/1/21/464) 

-12562 EUR Grozījumi pārrobežu sadarbības projekta "Mūžam jauns" tāmē (Domes 26.08.2021. lēmums Nr.125 

"Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.2327 "[…]"") 

132823 EUR Ceļa (86-37) "Vārpene-Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā (Domes 26.08.2021. 

lēmums Nr.122 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta "Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu (86-37) 

"Vārpene-Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā, (88-13) “Svente-Gulbji” seguma atjaunošana 

Sventes pagastā un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas 

pagastā" īstenošanai) 

93272 EUR Ceļa (88-13) “Svente-Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā (Domes 26.08.2021. lēmums Nr.122 

"Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta "Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu (86-37) "Vārpene-

Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā, (88-13) “Svente-Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā 

un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagastā" 

īstenošanai) 

41026 EUR Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagastā 

(Domes 26.08.2021. lēmums Nr.122 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta "Augšdaugavas novada 

pašvaldības ceļu (86-37) "Vārpene-Ezerne-Saulkalni"  pārbūve  Skrudalienas pagastā, (88-13) “Svente-Gulbji” 

seguma atjaunošana Sventes pagastā un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Augšdaugavas novada 

pašvaldības Līksnas pagastā" īstenošanai) 

387859 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Skolas ēkas pārbūve Raiņa iela 49, Ilūkstē" īstenošana (Domes 

26.08.2021. lēmums Nr.100 "Par aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanu") 

214640 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Īres dzīvokļu izveidošana Augšdaugavas novada pašvaldības 

īpašumā esošajās ēkās" īstenošana (Domes 26.08.2021. lēmums Nr.123 "Par aizņēmumu projekta "Īres dzīvokļu 

izveidošana Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošajās ēkās" īstenošanai") 

7623 EUR Pašvaldības investīciju projekta "Mākslīgā seguma futbola laukuma Ilūkstē" īstenošana (Domes 

30.09.2021. lēmums Nr.164 "Par pašvaldības investīciju projekta "Mākslīgā seguma futbola laukuma Ilūkstē" 

īstenošanu") 

85654 EUR Pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" Daugavas ielā 4, Nīcgalē, Nīcgales pagastā vienkāršota 

atjaunošana darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām (Domes 30.09.2021. lēmums Nr.165 

"Pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" Daugavas ielā 4, Nīcgalē, Nīcgales pagastā vienkāršota atjaunošana 

darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām") 

267072 EUR Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve 

(Domes 30.09.2021. lēmums Nr.166 "Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu 

rotaļu laukuma pārbūve" īstenošanai") 

F40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksa 78 565 0 0 78 565 

Grozījumi ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" tāmē 

(Domes 15.07.2021. lēmumus Nr.26 "Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 25.marta lēmumā 

Nr.2053 "[…]") 

 

1 Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.4 „Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam” 

12.punktam un atbilstoši Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra instrukcijas Nr.__ “Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta 

sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtība” 38. un 40.punktiem. 

2  Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.4 „Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam” 

13.punktam un atbilstoši Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra instrukcijas Nr.__ “Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta 

sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtība” 41.punktam. 
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3  Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.4 „Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam” 14.-

16.punktiem un atbilstoši Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra instrukcijas Nr.__ “Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta 

sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtība” 36. un 37.punktiem. 

Pielikumā: 

1) Augšdaugavas novada pašvaldības 2021.gada budžets pa valdības funkcijām, 

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

 

Sagatavoja: 

J.Vanags 


