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S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I  
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2021.gada 15.jūlijā Nr.4 
  Protokols Nr.3., 2.&                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 46.pantu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 

likuma “Par valsts budžetu 

2021.gadam” un Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

pārejas noteikumu 18.punktu 
 

 
1. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2021.gadam 

ieņēmumus 33 026 960 euro apmērā un izdevumus atbilstoši funkcionālajām un 

ekonomiskajām kategorijām 41 044 104 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.  
 
2. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2021.gadam 

deficīta finansēšanu 8 017 144 euro apmērā, izmantojot  naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikumu gada sākumā 8 020 312 euro, saglabājot atlikumu gada beigās 670 007 euro, 
saņemto aizņēmumu apjomu  2 872 810 euro, nodrošinot aizņēmumu atmaksu                         
2 134 667 euro un līdzdalību radniecīgu uzņēmumu kapitālā 71 304 euro apmērā  

saskaņā ar 1.pielikumu.  
 
3. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības konsolidētā budžeta 2021.gadam 

ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus 50 euro apmērā, izdevumus atbilstoši 

funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 15 590 euro, naudas līdzekļu un 
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noguldījumu atlikumu gada sākumā 16 139 euro un gada beigās 599 euro saskaņā ar 

2.pielikumu. 
 

4. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 2021.gada saistību apmēru 

saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 3.pielikumu.  
 
5. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā līdzekļus 

neparedzētiem gadījumiem 87 465 euro apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp 
Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem Augšdaugavas novada 

pašvaldības dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”. Līdzekļus līdz 2 800 euro var piešķirt ar Augšdaugavas 

novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.  
 
6. Noteikt, ka Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta konsolidēšana, izpildes kontrole 

un grozījumu veikšana tiek veikta saskaņā ar Daugavpils novada domes 2017.gada 

28.septembra instrukciju Nr.2 “Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”, izmantojot datu analīzes sistēmu 

Microstrategy, kuru administrē Pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvalde.  
 
7. Noteikt, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības, kā arī valsts budžeta līdzfinansētos projektus, kuriem nepieciešams 

pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums, kurš netiek atgūts budžeta gada laikā 

atļauts veikt, ja Augšdaugavas novada pašvaldības dome pieņem lēmumu par projekta 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu.  

 
8. Noteikt, ka Pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvaldei, saskaņā ar 

noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem, 2021.gadā jānodrošina Valsts kases aizdevumu 

pamatsummas atmaksa un kredītu procentu un apkalpošanas maksas samaksa. 

Nodrošinājuma valsts aģentūru uzņemto saistību atmaksa jānodrošina pagastu 

pārvaldēm.  
 
9. Noteikt, ka Pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvaldei ir tiesības atvērt 

pamatbudžeta ikmēneša asignējumus proporcionāli Augšdaugavas novada pašvaldības 

pamatbudžeta 2021.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dotācijas no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda izpildei, bet nepārsniedzot gada budžetā paredzētās 

summas.  
 
10. Noteikt, ka par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta 

iestādes, administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – 
pašvaldības budžeta iestāde. Noteikt, ka pašvaldības budžeta iestādes atbild par 

pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanu, ņemot vērā tā būtību un sniegšanas lietderību, 

kā arī izcenojuma atbilstību budžetā apstiprinātajiem izdevumiem.  
 
11. Noteikt, ka iestāžu vadītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas 

nepārsniedz attiecīgajai funkcijai tāmē apstiprinātos pašvaldības budžeta izdevumus 



3 

atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām, kādā tiem, atbilstoši 

apstiprinātajam Augšdaugavas novada pašvaldības kopbudžetam, Pašvaldības centrālās 

administrācijas Finanšu pārvalde ir asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieņēmumiem un 
budžeta izpildītāja faktiski iegūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. 
 
12. Noteikt, ka laika posmā starp Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta (turpmāk – 

budžeta) grozījumiem Pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvaldei ir atļauts 

apstiprināt iestāžu grozījumus, kas nemaina budžeta sadalījumu pēc funkcionālajām 

kategorijām, kodificētu pirmajās divās zīmēs un pa ekonomiskajām kategorijām, 

kodificētu pirmajā zīmē, kā arī grozījumus: 
12.1. no mērķdotācijām finansēto tāmju izdevumu sadalījumā pēc ekonomiskajām 

kategorijām, kodificētus pirmajā zīmē;  
12.2. iestādes vienas tāmes ietvaros paredzēto līdzekļu sadalījumā starp ekonomiskajām 

kategorijām Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata (ekonomiskās klasifikācijas kods (turpmāk – EKK), EKK 
1150) un ar to saistītajām darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām 

iemaksām (EKK 1210), Preces un pakalpojumi (EKK 2000), Licences, koncesijas 

un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības (EKK 5120), Datortehnika, sakaru un 

cita biroja tehnika (EKK 5238) un Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un 

ieguldījuma īpašumi (EKK 5239). 
 
13. Noteikt, ka grozījumus konsolidētajos ieņēmumos, grozījumus, kuri maina budžeta 

sadalījumu pēc funkcionālajām kategorijām, kodificētu pirmajās divās zīmēs, pa 

ekonomiskajām kategorijām kodificētu pirmajā zīmē,  grozījumus iestādes budžetā 

plānotajos kopējos izdevumus tāmēs Patērētāju radīto notekūdeņu novadīšana un 

attīrīšana (funkcionālās klasifikācijas kods (turpmāk – FKK) 05201), Ūdensapgādes 

nodrošināšana patērētājiem (FKK 06301.0001), siltumenerģijas ražošana un piegāde 

(FKK 04361), Novada mēroga kultūras un sporta pasākumi (FKK 08623) un Novada 

mēroga konkursu organizēšanas pasākumi (FKK 08626) apstiprina Augšdaugavas 

novada pašvaldības domes finanšu komiteja.  
 
14. Noteikt, ka laika posmā starp budžeta grozījumiem Pašvaldības centrālās administrācijas 

Finanšu pārvaldei, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir tiesības 

palielināt tāmes Dzīvojamā fonda uzkrājuma fonds (FKK 06101.0003) izdevumus, 

samazinot plānoto naudas līdzekļu atlikumu gada beigās.  
 
15. Noteikt, ka laika posmā starp budžeta grozījumiem, Augšdaugavas novada pašvaldības 

izpilddirektors var veikt budžetā plānoto apropriāciju investīciju plāna ieceru īstenošanai 

pārdali un apropriāciju, kas paredzētas Augšdaugavas novada pašvaldības Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī valsts 

budžeta līdzfinansēto un citu projektu īstenošanai pārdali līdz projekta tāmes 

apstiprināšanai. 
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16. Noteikt, ka Pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvaldei ir atļauts veikt 

grozījumus budžetā, pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldības domes 

pieņemtiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, iekšējiem un ārējiem normatīvajiem 

aktiem, pašvaldības iestāžu savstarpējo pakalpojumu sniegšanas un izdevumu 

kompensēšanas darījumiem. 
17. Noteikt, ka grozījumus, kas veikti atbilstoši šo saistošo noteikumu 5., 7., 12.-16.punktam 

Augšdaugavas novada pašvaldības dome iekļauj kārtējos šo saistošo noteikumu 

grozījumos. 
 
18. Noteikt, ka nodokļu maksājumi ir uzskatāmi par absolūti prioritāriem, un tiek garantēti 

ar attiecīgās iestādes budžetu. Jebkādas soda sankcijas par prettiesisku, vainojamu rīcību 

par nepilnīgu nodokļa nomaksu tiks ieturētas no attiecīgo iestāžu vadītāju atalgojuma 

likumā noteiktajā kārtībā. 
 
19. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības mantu 

un finanšu līdzekļiem būtu likumīga, lietderīga un pareiza.  
 
20. Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu 

ievērošanu, ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju. 
 
21. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē:  

21.1. Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra saistošie noteikumi Nr.71 
„Daugavpils novada pašvaldības budžets 2021.gadam”;  

21.2. Ilūkstes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.1-B/2021 „Par 

Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”. 
 
 
 


