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Grozījumi Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.71 “Daugavpils 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’ 
 

 
Izdarīt Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra  saistošajos noteikumos 

Nr.71 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2021.gadam” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:  
 
“1. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

2021.gadam ieņēmumus 25 531 203 euro apmērā un izdevumus, atbilstoši funkcionālajām 

un ekonomiskajām kategorijām 30 700 130 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.  
2. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2021.gadam 

deficīta finansēšanu 5 168 927 euro apmērā, izmantojot  naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikumu gada sākumā 5 200 079 euro, saglabājot atlikumu gada beigās  521 560 euro, 
saņemto aizņēmumu apjomu  2 471 209 euro, nodrošinot aizņēmumu atmaksu 1 939 265 
euro un līdzdalību radniecīgu uzņēmumu kapitālā 41 536 euro apmērā  saskaņā ar 

1.pielikumu.  
3. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta 2021.gadam 

ziedojumu un dāvinājumu izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām 9 392 euro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 9 991 euro 
un gada beigās 599 euro saskaņā ar 2.pielikumu.”. 
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2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
“4. Apstiprināt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus Daugavpils novada 

pašvaldības  pagastu pārvalžu ieņēmumos 1 164 490 euro  apmērā.”. 
 
3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 
“6. Apstiprināt Daugavpils novada pašvaldības 2021.gada saistību apmēru 

saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 3.pielikumu.”. 
 
4. Izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“8.1. „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” - 1 735 905 euro,  
„Valsts dotācijas mācību līdzekļu iegādei” - 34 352 euro, „Valsts dotācijas skolēnu 

brīvpusdienām 50% apmērā” - 51 827 euro, „Pašvaldības līdzfinansējums 1.-4.klašu 

skolēnu brīvpusdienām 50% apmērā” - 51 827 euro, “Valsts dotācijas asistenta 

pakalpojumiem izglītības iestādē” - 5 070 euro, “Dotācija piemaksai izglītības iestāžu 

pedagogiem un skolotāju palīgiem, kas strādā klātienē Covid-19 pandēmijas laikā” –                       
30 535 euro, “Dotācija piemaksai par individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas 

laikā vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam” - 119113 euro, 
“Dotācija vienreizējai piemaksai profesionālās izglītības pedagogiem un atbalsta 
personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei 

Covid-19 pandēmijas laikā” – 11 361 euro, izpildītājs ir Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvalde un tā nodrošina programmu finansēšanas plānu iesniegšanu Daugavpils 
novada domes Finanšu pārvaldē;”. 

 
5. Izteikt 8.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“8.9. “Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem” - 45 4292 euro, 
“Dotācija piemaksai no paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam personālam par 
inficēto klientu un šo klientu kontaktpersonu aprūpi” - 9 538 euro finansējuma saņēmējs un 

izpildītājs ir Sociālās aprūpes centrs “Pīlādzis”;”. 
 
6. Izteikt 8.13.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“8.13. “Vienreizēja dotācija administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā 

radušos administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai” - 131 822 euro, atbilstoši Augšdaugavas 

novada domes lēmumam par dotācijas apjomu un galvenajām izdevumu pozīcijām.”. 
 
 
 
Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 
  

  

 


