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                                                        PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

             Daugavpils novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.48  

 

„Daugavpils   novada pašvaldības budžets 2020.gadam” 

  
     

  Daugavpils novada pašvaldības 2020.gada budžets ir izstrādāts atbilstoši likuma „Par 

budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma, “Par valsts budžetu 

2020.gadam”, Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likuma un citu normatīvo aktu prasībām.  

Daugavpils novada pašvaldības budžets ir pašvaldības finanšu sistēmas funkcionālais 

pamats un tā veidošanas procesa galvenie uzdevumi ir maksimāla visu materiālo un finanšu 

resursu izzināšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu noteikšana, lai novada 

pašvaldība varētu veikt likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas, nodrošinot tās pēc 

iespējas tuvāk novada  iedzīvotājiem.  

Daugavpils novada pašvaldības konsolidētais 2020.gada pamatbudžets veido                   

27,6 milj. euro ieņēmumu daļu un 27,9 milj. euro  izdevumu daļu. Konsolidētais ieņēmumu 

un izdevumu sadalījums starp pašvaldības budžeta iestādēm attēlots paskaidrojuma raksta 

1.pielikumā. Lielāko daļu ieņēmumu saņem Daugavpils novada dome (kā centrālā iestāde) - 

23,8 milj. euro, no kuriem nodokļu ieņēmumi (Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – 

IIN) un Dabas resursu nodoklis  (turpmāk  - DRN)) sastāda 7 milj. euro, 16,5 milj. euro 

valsts budžeta transferti un 0,3 milj. euro citi ieņēmumi. Savukārt pārējās pašvaldības 

iestādes saņem ieņēmumus 3,8 milj. euro apmērā, no tiem 1,1 milj. euro nekustamā īpašuma 

nodoklis (turpmāk - NIN), 1,8 milj. euro ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, 0,7 milj. 

euro valsts budžeta transferti un 0,2 milj. euro citi ieņēmumi. Daugavpils novada dome veic 

budžeta konsolidāciju un piešķir papildus finansējumu pašvaldības iestādēm 15,1 milj. euro 

apmērā, lai nodrošinātu pašvaldības izveidoto iestāžu darbību. Pašvaldības iestāžu budžetā 

ieplānoto izdevumu apjoms sastāda 18,9 milj. euro, savukārt novada domes izdevumi                   

9,1 milj. euro, kā arī novada dome veic izdevumus 15,1 milj. euro apmērā piešķirot 

iestādēm transfertus viena budžeta ietvaros.  

  Daugavpils novads ir LIELPILSĒTAS AVANTELPA, kura nodrošina pieejamību 

Daugavpils pilsētas koncentrētiem resursiem. Tā ir lauku teritorija ap lielpilsētu, un visa 

novada dzīve norit lauku-pilsētas mijiedarbības procesu ietekmē. Tas ir tilts un vārti. Tā ir 

pierobežas telpa starp Latgales lielāko attīstības centru un reģiona lauku teritorijām. Tā ir 
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Latvijas dienvidaustrumu pierobeža, kur saplūst Eiropas Savienības ārējā robeža ar iekšējās 

robežas zonu. Daugavpils novada teritorija ir gan pilsētas „zaļā josla”, gan tās ekonomiskais 

resurss. (Attīstības programma, 2.Stratēģiskā daļa, 2.1. Daugavpils novada vizītkarte, 2.lpp.)  

Daugavpils novads ir iezīmējis šādus vertikālās attīstības virzienus:  

• Daugavpils novada infrastruktūras un vides sakārtošana;  

• uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstības veicināšana;  

• sociālās sfēras, veselības, izglītības, kultūras un sporta iestāžu darba efektivitātes 

uzlabošana;  

• kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana; 

• pašpārvaldes darba uzlabošana.  

 

Horizontālie attīstības virzieni:  

 • līdzsvarota teritorijas attīstība; 

 • kvalificētu cilvēkresursu piesaiste un attīstība; 

 • vides kvalitātes uzlabošana; 

 • vides un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem;  

 • teritorijas atpazīstamības veicināšana;  

 • pilsoniskas, aktīvas sabiedrības veidošana. 

Daugavpils novada pašvaldības attīstības stratēģiskais mērķis ir panākt sabalansētu 

Daugavpils novada teritorijas attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu, dabas 

un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un prasmīgu izmantošanu. Daugavpils novada 

ilgtermiņa prioritāte ir stiprināt novada kapacitāti, lai to panāktu ir apstiprinātas 4 vidējā 

termiņa prioritātes, kuras ir ņemtas vērā 2020.gada budžeta sagatavošanā (paskaidrojuma 

raksta  2.pielikums).  

1. Vidējā termiņa prioritātei - novada cilvēkkapitāla produktivitātes palielināšanai        

(U1), kuras mērķis ir  prasmīgs, uzņēmīgs, ekonomiski un sociāli aktīvs un 

aizsargāts, kreatīvi domājošs novada iedzīvotājs, Attīstības plānā noteikto 

uzdevumu veikšanai 2020.gada budžetā ir novirzīti 11 milj. euro. Ir atbalstīti 

vairāki šīs programmas izvirzītie uzdevumi, paredzot vislielāko šī finansējuma daļu 

vispārējās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanai 5,5 milj. euro un sociālās 

izslēgtības mazināšanai novada sabiedrībā 3,6 milj. euro. 

2. Vidējā termiņa prioritātei - kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšana 

novada teritorijā (U2), kuras mērķis ir daudzfunkcionāla, droša, kopta, 

arhitektoniski sabalansēta, harmoniski iekļauta kultūrvidē un dabas ainavā, ar 

daudzveidīgu piemērotā mājokļa, sociālās infrastruktūras un publiskās telpas 

piedāvājumu nepiesārņotā vidē, garīgām un fiziskām aktivitātēm labvēlīga, novada 

iedzīvotājiem telpiski un finansiāli pieejama telpa, kas veido cilvēku garīgi bagātu, 

labestīgu, sabiedriski iekļautu, saglabā veselību, vairo atbildības sajūtu un vēlmi 

pilnveidoties, kopumā uzlabojot cilvēku dzīves apstākļus un vairojot novada 

pievilcību, Attīstības plānā noteikto uzdevumu veikšanai 2020.gada budžetā ir 

novirzīti 13,7 milj. euro. Ir atbalstīti vairāki šīs programmas izvirzītie uzdevumi, 

paredzot vislielāko šī finansējuma daļu pašvaldības darbības efektivitātes 

uzlabošanai  3,5 milj. euro, novada transporta tīkla tehniskā stāvokļa uzlabošanai 

1,7 milj. euro, sociālo pakalpojumu sniegšanas bāzes uzlabošanai 2,7 milj. euro un 

mūsdienīgas pieejamās publiskās teritorijas veidošanai 1,4 milj. euro.            
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3. Vidējā termiņa prioritātei - novada ekonomiskā potenciāla izmantošanas 

efektivitātes celšana (U3), kuras mērķis ir veiksmīga ekonomiskā darbība, kas veido 

stabilu pašvaldības budžeta ieņēmumu (nodokļu) bāzi, paplašina nodarbinātības un 

sistemātisko ienākumu iespējas novadā, kā rezultātā paaugstinās dzīves līmenis 

novada teritorijā, Attīstības plānā noteikto uzdevumu veikšanai 2020.gada budžetā 

ir novirzīti 0,3 milj. euro. Ir atbalstīts šīs programmas uzdevums – veidot 

uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi un atbalsta sistēmu. 

4. Vidējā termiņa prioritātei - novada kultūras un dabas telpas identitātes saglabāšana 

(U4), kuras mērķis ir apzinātas, radoši un efektīvi izmantojamās, veiksmīgi 

pozicionētas, cauri laikiem saglabājamās novada kultūras un dabas vērtības, kuras 

izraisa lepnumu un piederības izjūtu novadam, veicina reģiona sabiedrības 

saliedētību, nodrošina telpas vitalitāti, jo ir tās attīstības avots, Attīstības plānā 

noteikto uzdevumu veikšanai 2020.gada budžetā ir novirzīti 2,9 milj. euro. Ir 

atbalstīti vairāki šīs programmas izvirzītie uzdevumi, paredzot vislielāko šī 

finansējuma daļu dažādu novada sabiedrības grupu pieejamības kultūras 

pasākumiem un profesionālajai mākslas nodrošināšanai 1,2 milj. euro un 

līdzsvarotu, kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai                          

0,5 milj. euro. 

        Stratēģija un no tās izrietošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir pamats 

pašvaldības budžeta sastādīšanai, investīciju piesaistei un atbalsta sniegšanai.  

             Daugavpils novada pašvaldībā ir atbalstīti Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 

struktūrfondu projekti kopumā 10,7 milj. euro apmērā, kurus plānots finansēt                                 

7,5 milj. euro no ES fondu finansējuma, 0,3 milj. euro  no valsts budžeta līdzfinansējuma, 

un   2,6 milj. euro pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums. 2020.gadam no valsts budžeta 

iestādēm saņemtā dotācija ES projektu īstenošanai plānota 2,4 milj. euro, kas plānota 

budžetā atbilstoši pieņemtajiem Daugavpils novada domes lēmumiem par projektu 

īstenošanu. Ārvalstu finanšu palīdzība plānota 0,1 milj. euro, ar domes lēmumu atbalstīto 

ES projektu īstenošanai. Valsts budžeta transferti daļēji finansētām budžeta iestādēm 

plānoti 0,2 milj. euro, ko saņemam no Plānošanas reģiona un ir paredzēts 

Deinsticionalizācijas projektam. Atbalstīto un uzsākto projektu īstenošanas nodrošināšanai 

papildus ieplānoti pašvaldības budžeta līdzekļi  0,7 milj. euro  apmērā. Paskaidrojuma 

raksta 4.pielikumā uzrādīti projekti, kuriem jāpiešķir budžeta līdzekļi, vērienīgākais no 

tiem projekts SAM-4.4.2.-2 “Sociālo pakalpojumu centrs, Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes 

pagasts, energoefektivitātes paaugstināšana”  - 0,4 milj. euro . 

         Daugavpils novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un 

dāvinājumiem. Novadā ir uzkrāti ziedojumi un dāvinājumi 17 192 euro apmērā, kuri tiks 

izlietoti atbilstoši ziedotāju norādītajam mērķim. Daugavpils novada pašvaldības 

2020.gada budžeta projekta izdevumu noteikšanas pamatprincipos noteikts, ka budžeta 

izdevumi 2020.gada pamatbudžetā tiek plānoti, nepārsniedzot 2019.gadā paredzētos 

uzturēšanas bāzes izdevumus. Daugavpils novada pašvaldības budžeta iestāžu plānotie 

ieņēmumi atbilstoši to veidam un izdevumi sadalījumā atbilstoši pēc funkcionālajām un 

ekonomiskajām kategorijām atspoguļoti paskaidrojuma raksta 1.pielikumā. 

           IIN ieņēmumus pašvaldības budžetā ietekmē galvenokārt divi faktori – ekonomiskā 

aktivitāte un algu izmaiņu dinamika, kā arī valstī īstenotā nodokļu reforma, kuras 

pasākumi tika ieviesti no 2018.gada. IIN ieņēmumu prognoze pašvaldības budžetā balstīta 

uz Finanšu ministrijas budžeta prognozi 2020.gadam. 2020.gadam IIN plānots                              

6,9 milj. euro, kas ir 0,9 milj. euro mazāk nekā pērn. Nodokļu ieņēmumu apjomu ietekmē 
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novada ekonomiskā aktivitāte, to raksturo novada attīstības līmeņa indekss, kā arī 

iedzīvotāju skaits un blīvums, ekonomiski aktīvo vienību skaits,  u.c. rādītāji, kuri pēdējos 

gados Daugavpils novadā pārsvarā ir ar negatīvu tendenci (paskaidrojuma raksta 

5.pielikums). Arvien vairāk sarūk iedzīvotāju skaits novadā, 2018.gada laikā par 604 

iedzīvotājiem. Sarūk lielākoties darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits, 2018.gada laikā par 

492 iedzīvotājiem, t.i. 81,5% no kopējā iedzīvotāju skaita samazinājuma. Darbaspējas 

vecuma iedzīvotāji novadā sastāda 67%, savukārt bezdarba līmenis sasniedzis 10,6%, kad 

vidēji Latgalē tas ir 14,8%. Lielākais bezdarbnieku skaits ir Skrudalienas un Maļinovas 

pagastos. Tāpēc joprojām ir svarīgs aktīvās nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi”, kas tika uzsākts 2012. gadā, aizstājot krīzes laikā īstenoto pasākumu 

„Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās”. Novadā ir izveidotas 160 šādas darba 

vietas, kuru atlīdzība tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, kas novadā 2020.gadam 

ieplānota 0,3 milj. euro.  

       Iedzīvotāju blīvums novadā gandrīz nemainīgs, bet par 1 cilvēku uz kv. km. tas ir 

sarucis tikai Dubnas, Laucesas, Medumu, Nīcgales, Vecsalienas pagastos. Jāatzīmē, ka 

Daugavpils novads iedzīvotāju skaita ziņā ir 12.lielākais starp Latvijas novadiem, kaut gan 

2017.gadā bija 9.lielākais. Platības ziņā stabili ieņemam 4.vietu, sastādot 1872,46 kv.km.  

       Arvien lielāka zemes platība tiek izmantota lauksaimniecībai, tie ir 68,84% no visas 

novada platības, 23,22% aizņem mežsaimniecības zeme un 7,94% pārējiem mērķiem. 

Pamazām nostiprinās zemnieku saimniecības, izveidojot lielsaimniecības, kuras spēj 

nodrošināt darbību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, kas savukārt mazina 

nepieciešamību pēc liela skaita darba spēka.  

           Arvien vairāk valsts veido politiku, kad pašvaldībām piešķir mērķdotācijas dažādu 

pašvaldībām uzticēto funkciju veikšanai. Daugavpils novadam 2020.gadā uz šo brīdi 

piešķirtas valsts mērķdotācijas 4,8 milj.  euro apmērā. Savukārt dotācijas no pašvaldības 

finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk - PFIF) izlietošanas mērķis nav norādīts un piešķirta 

8,2 milj. euro apmērā, tai skaitā speciālā dotācija 2,8 milj. euro. Speciālā dotācija tiek 

piešķirta pašvaldībām ar mērķi mazināt nodokļu reformas ietekmi uz pašvaldību budžetu 

un saglabāt tās finanšu iespējas vismaz iepriekšējo gadu līmenī. Savukārt dotāciju no PFIF 

nosaka pēc vērtēto ieņēmumu apjoma un izlīdzināmo vienību skaita pašvaldībā, tas ir 

iedzīvotāju skaits - 1 vienība, bērni vecumā līdz 6 gadiem - 2,34 vienības, bērni un jaunieši 

vecumā no 7 līdz 18 gadiem - 3,26 vienības, darbaspējas vecumu pārsniegušie iedzīvotāji - 

0,74 vienības un pašvaldības teritorijas platība kv.km - 1,52 vienības. Daugavpils novadam 

2020.gada budžeta izlīdzināšanas fonda aprēķinā ir 37 861 vienības, 2016.gadā, kad tika 

ieviests PFIF sadales šāda veida modelis, novadā bija 43022 izlīdzināmās vienības. Pret 

2016.gada rādītāju vienību skaits saruka par 13,63%, savukārt iedzīvotāju skaits šajā laika 

posmā - par 2206, kas ir par 8,88%. Jāpiebilst, ka izlīdzināmo vienību skaits samazinās 

straujāk kā iedzīvotāju skaits. Diemžēl pēdējos gados stabili samazinās iedzīvotāju skaits,  

īpaši bērnu un jauniešu vecuma grupā, kā arī darbaspējas. Dotācijas aprēķinam 2020.gada 

budžetam izmanto iedzīvotāju skaitu uz 01.01.2019.- 22632, no tiem  Daugavpils novadā 

bērni līdz 6.gadu vecumam  1047 (2018.-1140), bērni un jaunieši no 7.-18.gadiem 1896 

(2018.-2100), iedzīvotāji virs darbaspējas vecuma 5063 (2018.-5326). Daugavpils novada 

pašvaldībai 2020.gadā izlīdzināmie ieņēmumi uz 1 izlīdzināmo vienību pēc izlīdzināšanas 

ir 420 euro (2018.gadā - 363 euro, 2017.gadā - 339 euro). Daugavpils novada pašvaldības 

vērtētie ieņēmumi pēc izlīdzināšanas sastāda 15,9 milj. euro , kas ir par 0,6 milj. euro 

vairāk kā 2019.gadā  un veido 3,9% pieaugumu pret 2019.gadu. Pieaugums ir zems, jo 

vidējais pieaugums valstī novadu grupā ir 5,8%.  
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     NIN 2020.gadā plānots 1,2 milj. euro, t.sk. plānojam iekasēt nodokļa parādus par 

iepriekšējiem gadiem 63 tūkst. euro .  

Ieņēmumus no DRN plānojam 45 tūkst. euro apmērā, kas ir par 630 tūkst. euro 

mazāk kā 2019.gadā tika plānots, sakarā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, 

kur noteikts, ka no 2020.gada pašvaldību ieņēmumus veido tikai 40 procenti no iemaksātā 

nodokļa par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides piesārņošanu. No 2020.gada 

pašvaldībām vairs neieskaita nodokļa daļu par atkritumu apglabāšanu un sadedzināšanu, 

kas novada budžetā bija ievērojams ieņēmumu avots līdz šim. DRN ieņēmumi tiek 

novirzīti pasākumiem, kuri atbilst pašvaldības noteikumos “Daugavpils novada 

pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu izlietošanas kārtība” paredzētajam un atbilstoši tam 

2020.gada budžetā ir ieplānoti izdevumi 228 tūkst. euro, lielākoties Sventes pagasta 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai. Šiem izdevumiem ir novirzīts arī 2019.gadā 

DRN ieņēmumu neizlietotais atlikums 183 tūkst. euro.  

          Nenodokļu ieņēmumi plānoti 0,2 milj. euro, nozīmīgākais no tiem plānotais 

ieņēmumu avots - ieņēmumi no īpašumu pārdošanas - 182 tūkst. euro.  

          Maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi plānoti 1,8 milj. euro. Pakalpojumu 

sniedzēji ir pašvaldības iestādes, lielākoties ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem, 

kas plānoti 0,7 milj. euro apmērā. Ieņēmumi par nomu un īri plānoti 0,5 milj. euro un               

0,3 milj. euro kā maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs.  

    Pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms 2020.gadā tiek plānots 27,6 milj. euro 

apmērā. Kopējie izdevumi  pēc funkcionālajām kategorijām tiek plānoti 27,9 milj. euro, 

kuru finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2,9 milj. euro un 

aizņēmumi 1,6 milj. euro. Gada laikā jāatmaksā iepriekš izmantotie aizņēmumi                    

4,3 milj. euro. Uz šo brīdi plānots naudas līdzekļu atlikums gada beigās 1 milj. euro. 

        Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2020.gadam plānoti           

27,9 milj. euro un tie ir novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – 

pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu, sporta un kultūras 

pasākumu, komunālo dienestu, pagastu pārvalžu un pašvaldības iestāžu uzturēšanai, 

pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Pašvaldības budžets ir sagatavots, 

pamatojoties uz bāzes izdevumu apjomu, kā arī ņemti vērā un iekļauti budžetā projekti un 

pasākumi, kas tiek finansēti no ES fondiem, no Valsts budžeta programmām un citiem ar 

novada domes lēmumu atbalstītiem īpašiem mērķiem. Šobrīd plānoti līdzekļi arī 

neparedzētiem gadījumiem 200 tūkst. euro apmērā. 

Daugavpils novada pašvaldības 2020.gada budžetā ieplānoti 1,6 milj. euro dažādu 

Investīcijas plānā iekļauto ieceru īstenošanai. Atbalstītās Investīciju plānā ietvertās ieceres 

atspoguļotas paskaidrojuma raksta 4.pielikumā. Lielākā daļa no tiem piešķirta sociālās 

aizsardzības pasākumiem, tie sastāda 379,9 tūkst. euro, ievērojamākā no tām sociālo 

dzīvokļu ierīkošana Kalupē, kas izmaksās 290 tūkst. euro. Tikpat liels ieguldījums 

paredzēts Izglītības jomā, tie ir 345,5 tūkst. euro. Visvērienīgākās izmaksas plānotas 

Špoģu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes izveidošanai - 193 tūkst. euro, plānojot 

75% izmantot Valsts kases aizņēmuma līdzekļus. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

iecerēm novirzīti 247,6 tūkst. euro, no tām visvairāk uz vairāku pagastu ielu 

apgaismojuma ierīkošanu, kopā plānojot 103,8 tūkst. euro. Novada administratīvo ēku 

uzlabojumiem plānoti 210 tūkst. euro, lielākoties novada domes ēkai. Vides aizsardzības 

pasākumiem plānoti 208 tūkst. euro, t.sk. Sventes pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcijai 200 tūkst. euro. Kultūras nozarei plānoti 184,7 tūkst. euro, no tiem                       
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20 tūkst. euro grāmatu iegādei novada bibliotēkām un 22,5 tūkst. euro bibliotēku 

datortehnikas iegādei. 

Novadā plānots saņemt finansējumu 4,8 milj. euro apmērā no valsts budžeta 

mērķdotācijām īpašiem mērķiem paredzētiem izdevumiem. Lielākā daļa tiek piešķirta 

Izglītības nozares finansēšanai - 2,3 milj. euro, Sociālai aizsardzībai - 1,1 milj. euro, 

Ekonomiskajai darbībai, autoceļu un ielu uzturēšanai - 1,2 milj. euro, Kultūras nozarei - 

0,3 milj. euro. 

Pašvaldības 2020.gada budžetā lielāko izdevumu daļu tradicionāli ieņem Izglītības 

nozare, 8,3 milj. euro un tā sastāda 30% no visām izmaksām. Plānots turpināt izglītības 

nozarē ES fondu projektus 0,2 milj. euro apmērā, vērienīgākie no tiem  projekti “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Erasmus+ programmas projekti, Latvijas 

skolas soma, Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Ieplānota arī 

autobusa iegāde Naujenes pagasta skolēnu pārvadājumiem 86 tūkst. euro. 2020.gadā 

papildus plānoti 50% pašvaldības budžeta līdzekļi 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanas izmaksām 

50,6 tūkst. euro. 

Savukārt izdevumi 6,2 milj. euro Sociālajai aizsardzībai un veselībai ieplānoti ar 

ievērojamu pieaugumu, jo tiek īstenoti nozīmīgi projekti šajā jomā, līdz ar to kopumā 

novirzīti 22% no novada izdevumiem. 2020.gadā turpinās Deinsticionalizācijas projekts 

0,2 milj. euro, Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas projekts 1,6 milj. euro,  plānota sociālo dzīvokļu ierīkošana Kalupē             

0,3 milj. euro  un citas nozīmīgas aktivitātes. Veselības nozarē turpinās projekts 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Daugavpils 

novadā” 113,8 tūkst. euro apmērā. 

Vispārējo valdības dienestu izmaksas plānotas 3,7 milj. euro, kas veido 13% no 

kopējām izmaksām.  2020.gadā plānots veikt remontdarbus novada administratīvajā ēkā 

0,2 milj. euro apmērā. 2020.gada budžetā paredzēti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 

200 tūkst. euro. 

Izdevumi ekonomiskai darbībai un vides aizsardzībai novirzīti 3,5 milj. euro, kas  

veido 13% no kopējām izmaksām. Vides aizsardzībai plānoti 0,5 milj. euro, tai skaitā             

0,2 milj. euro Sventes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai. Plānoti izdevumi 

latvāņu apkarošanas 20 ha platībā pašvaldības īpašumā esošajās zemēs, atvēlot                    

13 tūkst. euro šim mērķim. Apsaimniekošanas plānu izstrādei novada upēm un ezeriem 

plānoti līdzekļi 17,3 tūkst. euro. Ekonomiskajā nozarē vērienīgākās izmaksas veido 

autoceļu un ielu uzturēšana - 1,2 milj. euro, kā arī turpinās Lauku atbalsta dienesta 

(turpmāk – LAD) projekti pašvaldības ceļu pārbūvē 0,5 milj. euro apmērā, kā arī 

Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija uzņēmējdarbības 

paaugstināšanai plānota 132,6 tūkst. euro,  citu  ES  fondu  ceļu pārbūves projektiem                  

60 tūkst. euro. Iecerēts atbalstīt novada biedrību LAD projektu īstenošanu, atbalstot tos 

10% apmērā, kopā plānojot 28,4 tūkst. euro. Valsts vienotā klientu apkalpošanas punkta 

uzturēšanai plānoti 18,1 tūkst. euro. 

Īpašumu apsaimniekošanai plānoti 3,2 milj. euro, t.i. 12% no visām izmaksām. No 

Investīciju plāna atbalstīts īstenot ieceres 0,2 milj. euro apmērā, lielākoties novirzot ielu 

apgaismojuma uzlabošanai Kalupes, Biķernieku, Dubnas, Līksnas, Maļinovas pagastā. 

Plānoti 120 tūkst. euro dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu atbalstam. Iecerēts 

īsteno projektu “Parki bez robežām” 117,3 tūkst. euro, projektu “Daugavpils novada 

kapsētu digitalizācija” 15,4 tūkst. euro. Plānoti līdzekļi Vecsalienas parka labiekārtošanas 

plāna izstrādei 10 tūkst. euro. 
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Kultūras nozarei atvēlēti 2,9 milj. euro, tie ir 10% no pašvaldības budžetā 

plānotajām izmaksām. Piešķirti līdzekļi bērnu rotaļu laukuma izbūvei Kalkūnes un Muitas 

ciemos 20 tūkst. euro, Vaboles pagasta Muižas parka atjaunošanas izpētes izmaksām                

10 tūkst. euro, Červonkas pils logu atjaunošanai 20 tūkst. euro, Līksnas pagasta kultūras 

vajadzībām iegādātās ēkas jumta remontam 45 tūkst. euro, bibliotēkas izveidošanai Višķu 

pagasta Sabiedriskajā centrā 12 tūkst. euro un Investīciju plāna citām iecerēm, kopā no tā 

atbalstot 184,7 tūkst. euro apmērā. Dažādi novada mēroga pasākumi 2020.gadam plānoti 

172,6 tūkst. euro apmērā, vērienīgākie no tiem XVII Starptautiskais akordeonistu – solistu 

konkurss, Starptautiskais tautas mākslas festivāls “Augšdaugava”, jaunās latgaliešu 

mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”,  Daugavpils novada dienas un citi. Kultūras jomā 

tiek plānots īstenot vairākus ES fondu projektus, vērienīgākie no tiem projekti “Rīteiropas 

vērtības“- 150,7 tūkst. euro, “Amatniecība bez robežām”- 80 tūkst. euro, “Dvinas, 

Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana 

nākamajām paaudzēm”- 52,8 tūkst. euro. 

Pašvaldības budžeta izdevumu lielākā daļa tiek novirzīta atlīdzības izmaksām -                     

13,6 milj. euro, kas veido 48% no izdevumiem. Izdevumi, kas nepieciešami pakalpojuma 

nodrošināšanai un veido izmaksas par dažāda veida precēm un pakalpojumiem sastāda  

28% un plānoti 7,8 milj. euro. 2020.gada plānots īstenot ieceres, kas veidos pamatkapitāla 

veidošanu 4,4 milj. euro apmērā, atvēlot 16% no kopējā izvedumu apjoma. Sociālā 

rakstura maksājumi plānoti 5% apmērā no izmaksām un sastāda 1,3 milj. euro. Transferti 

citām pašvaldībām plānoti 0,8 milj. euro, galvenokārt, veicot savstarpējos norēķinus par 

izglītības pakalpojumiem ar citām pašvaldībām. Izmaksas par procentu izdevumiem par 

Valsts kases aizņēmumiem sarukušas līdz 4 tūkst. euro. 

Daugavpils novada pašvaldības saistību apmērs saimnieciskajā gadā un 

turpmākajos gados uz 2020.gada sākumu pavisam sastāda 19,4 milj. euro. Atbilstoši 

aizņēmumu grafikiem plānots atmaksāt aizņēmumus 1,4 milj. euro apmērā. Savukārt 

2020.gada budžetā plānojam aizņēmumu atmaksu 4,3 milj. euro, jo paredzam 

pirmstermiņa dzēst tos aizņēmumus, kas izmantoti priekšfinansējuma nodrošinājumam 

Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un kurus plānots pēc projektu pabeigšanas 

dzēst no saņemtajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Lūgt 2020.gadā aizņēmumus 

Valsts kasē plānojam 1,6 milj. euro apmērā. Aizņēmumi plānoti tikai Eiropas Savienības 

fondu projektu īstenošanai, citiem mērķiem vienīgi iecerēts lūgt Valsts kases aizņēmumu 

Špoģu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes izveidošanai 75% apmērā no plānotajām 

izmaksām - 144,8 tūkst. euro.  

 Daugavpils novada pašvaldības saistību apjoms no 2020.gada pamatbudžeta 

ieņēmumiem veido 6,38%, kas ir zemākais pēdējo gadu laikā. Pašvaldības saistību apjoms 

ļauj izmantot  pašvaldības investīciju ieceru īstenošanai aizņēmumu piesaisti, kā 

finansēšanas avotu, ja vien valsts sekmēs pašvaldību iespējas saņemt tos Valsts kasē, kas 

savukārt sekmētu novada ekonomisko attīstību. 

                   

Paskaidrojuma raksta pielikumi: 

1. Daugavpils novada pašvaldības konsolidētais plānoto ieņēmumu un izdevumu 

kopsavilkums 2020.gadā  pa iestādēm. 

2. Daugavpils novada pašvaldības 2020.gada budžeta programmu izdevumu plāns 

gadam.  

3. Pamatbudžeta līdzekļi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības, kā arī valsts budžeta līdzfinansēto projektu īstenošanai. 
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4. Daugavpils novada pašvaldības 2020.gadā atbalstītās Investīciju plāna ieceres. 

5. Daugavpils novada ekonomiskās situācijas raksturojošie rādītāji. 

6. Daugavpils novada pašvaldības 2020.gada budžets. 

  

 

Daugavpils novada domes  

priekšsēdētājs        A.Kucins 

  


