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LATVIJAS   REPUBLIKA 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Daugavpils novada pašvaldības 2021.gada 27.maija 
saistošajiem noteikumiem Nr.76 

 
Par grozījumiem Nr.1 Daugavpils novada domes 2021.gada 1.feburāra saistošajos noteikumos Nr.71  

„Daugavpils 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 521 389 0 171 127 350 262 sk.zemāk 
1.0. NODOKĻU IEŅĒMUMI -20 917 0 -20 917 0  
1.4. Īpašuma nodokļi -20 917 0 -20 917 0  
04.000 ĪPAŠUMA NODOKĻI -20 917 0 -20 917 0  
04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis -20 917 0 -20 917 0  
04.120   Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām -20 917 0 -20 917 0  
04.121      Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
kārtējā gada maksājumi 

-20 917 0 -20 917 0  

2.0. NENODOKĻU IEŅĒMUMI 204 463 0 203 333 1 130 sk.zemāk 
13.000 IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) 
ĪPAŠUMU IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN 
NO NODOKĻU PAMATPARĀDA 
KAPITALIZĀCIJAS 

204 463 0 203 333 1 130 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 

13.100 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 
pārdošanas 

13 983 0 13 983 0  

13.200 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 
pārdošanas 

187 000 0 187 000 0  

13.210   Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 187 000 0 187 000 0  

13.400 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma 
un mantas realizācijas 

3 480 0 2 350 1 130 
Transportlīdzekļa atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu novirzīšana Skrudalienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa 
iegādei (Domes 25.02.2021. lēmums Nr.2771 "Par Skrudalienas pagasta pārvaldes automašīnas MITSUBISHI 
OUTLANDER atsavināšanu")  

3.0. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU 
IEŅĒMUMI 

-8 647 0 -11 289 2 642 sk.zemāk 

21.300 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

-11 762 0 -11 349 -413 sk.zemāk 

21.350   Maksa par izglītības pakalpojumiem 1 945 0 2 358 -413 sk.zemāk 

21.359      Pārējie ieņēmumi par izglītības 
pakalpojumiem 

1 945 0 2 358 -413 

-1628 EUR Latvijas Nacionālā kultūras centra līdzekļi piešķirti profesionālās pilnveides kursu finansēšanai (Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldes 05.03.2021. līgums Nr.1-19-2021/14 ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par profesionālās 
pilnveides kursu finansēšanu)  
1215 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bērnu dienas nometnes “Gliemezis” organizēšanai Naujenes pagastā 
(Domes 05.05.2021. lēmumus Nr.3016 "Par bērnu dienas nometnes “ Gliemezis” organizēšanu Naujenes pagastā”)  

21.390   Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 

-13 707 0 -13 707 0  

21.394      Ieņēmumi par  komunālajiem 
pakalpojumiem 

-13 707 0 -13 707 0  

21.400 Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu 
ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

3 115 0 60 3 055 sk.zemāk 

21.420   Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš 
neklasificētie ieņēmumi 

2 500 0 0 2 500 sk.zemāk 

21.429      Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem 
mērķiem noteiktie ieņēmumi 

2 500 0 0 2 500 

1500 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Mākslas  plenērs  “Ziedu  svētkiem  vieta”" īstenošana (Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums Nr.LKP2021/52 ar LRAA)  
1000 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Apmācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" īstenošana 
(Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums Nr.LKP2021/56 ar LRAA)  

21.490   Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 615 0 60 555 
Biedrības "Daugavas savienība" projekta "Aprīkojuma uzstādīšana atpūtas vietā "Latgales sēta"" īstenošanai (Naujenes 
pagasta pārvaldes 18.03.2021. līgums Nr.1-9/9 ar biedrību "Daugavas savienība")  

5.0. TRANSFERTI 346 490 0 0 346 490 sk.zemāk 
18.000 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 346 490 0 0 346 490 sk.zemāk 
18.600 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 
budžeta 

346 490 0 0 346 490 sk.zemāk 

18.620   Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 
transferti 

329 157 0 0 329 157 

30535 EUR Finansējums izglītības iestādēm piemaksas piešķiršanai pedagogiem un skolotāju palīgiem (Domes 25.02.2021. 
lēmums Nr.2753 "Par finansējuma sadali piemaksu piešķiršanai Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogiem un skolotāju palīgiem, kas strādā klātienē Covid-19 pandēmijas laikā")  
9538 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)  
1620 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)"  
3564 EUR Samaksa par IAL un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanai (30.04.2021. grozījumi MK 
noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 246.2 punkts: līdz 2021. gada 30. 
jūnijam dienests ārstniecības iestādēm veic samaksu par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu 
izmantošanu pakalpojumu sniegšanā)  
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1700 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana keramikas klasē” īstenošanai (Domes 
25.03.2021. lēmums Nr.2855 "Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana keramikas klasē” realizēšanu Valsts 
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana” ietvaros")  
5000 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana klavierspēles klasē” īstenošanai 
(Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2856 "Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana klavierspēles klasē” realizēšanu 
Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros")  
-66 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")  
119113 EUR Mērķdotācija individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam 
(Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2859 "Par finansējuma sadali izglītības iestādēm samaksai par individuālajām 
konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam periodam no 2021. 
gada 8. februāra līdz 2021. gada 31. martam")  
3000 EUR Valsts Kultūrkapitāla  fonda projekta "Tradicionālo amatu, zināšanu un prasmju atdzimšana Berķeneles klētī" 
īstenošanai (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 10.03.2021. līgums Nr.2021-1-TRK024 ar Valsts Kultūrkapitāla fondu 
par projekta realizāciju)  
1628 EUR Latvijas Nacionālā kultūras centra līdzekļi piešķirti profesionālās pilnveides kursu finansēšanai (Daugavpils 
novada Kultūras pārvaldes 05.03.2021. līgums Nr.1-19-2021/14 ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par profesionālās 
pilnveides kursu finansēšanu)  
11361 EUR Vienreizēja piemaksa profesionālās izglītības pedagogiem un atbalsta personālam par papildu slodzi un 
palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā (MK 09.04.2021. rīkojums Nr.236 "Par 
finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem")  
131822 EUR Vienreizēja dotācija administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu 
līdzfinansēšanai (MK 04.03.2021. noteikumi Nr.142 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai 
līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus")  
3000 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Vecsalienas muižas pils kultūrvēsturiskā mantojuma inventarizācijai" 
īstenošana (Salienas pagasta pārvaldes 16.03.2021. līgums Nr.2021-1-KMA030 ar Valsts Kultūrkapitāla fondu)  
5040 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu papildināšana" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3029 “Par projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu 
papildināšana” īstenošanu”)  
1589 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Kalupes pagasta Mazā Kalupes ezera zandarta mazuļu 
pavairošana" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3031 “Par projekta “Daugavpils novada Kalupes pagasta Mazā 
Kalupes ezera zandarta mazuļu pavairošana” īstenošanu”)  
3390 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Bruņu ezera un Sila ezera zivju resursu 
pavairošana" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3028 “Par projekta ““Daugavpils novada Skrudalienas pagasta 
Bruņu ezera un Sila ezera zivju resursu pavairošana”“ īstenošanu”)  
1246 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivju resursu papildināšana Daugavpils novada Līksnas pagasta Koša ezerā" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3027 “Par projekta “Zivju resursu papildināšana Daugavpils novada Līksnas 
pagasta Koša ezerā” īstenošanu”)  
2734 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sventes ezera, Medumu 
ezera, Smiļģinu ezera un Baltezera zivju resursu aizsardzību" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3024 “Par projekta 
“Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sventes ezera, Medumu ezera, Smiļģinu ezera un Baltezera zivju 
resursu aizsardzību” īstenošanu”)  
1157 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Daugavpils novada Skrudalienas 
pagasta Smiļģinu ezerā" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3025 “Par projekta “Zivju resursu pavairošana ar 
zandartu mazuļiem Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Smiļģinu ezerā” īstenošanu")  
10338 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu 
efektivitātes paaugstināšanai Daugavpils novadā" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3020 “Par projekta 
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“Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Daugavpils novadā” 
īstenošanu”)  
6930 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils novadā" īstenošana 
(Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3021 “Par projekta “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils 
novadā” īstenošanu")  
3666 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavpils novada ezeriem - 
Demenes ezeram, Dārza ezeram, Kalnišķu ezeram" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3023 “Par projekta 
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavpils novada ezeriem - Demenes ezeram, Dārza ezeram, 
Kalnišķu ezeram” īstenošanu”)  
925 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Vaboles pagasta Baltezera zandartu mazuļu pavairošana" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3024 “Par projekta “Daugavpils novada Vaboles pagasta Baltezera zandartu 
mazuļu pavairošana” īstenošanu”)  
3011 EUR Valsts Zivju fonda projekta Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zandartu mazuļu pavairošana" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3022 “Par projekta “Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera 
zandartu mazuļu pavairošana” īstenošanu")  
-32684 EUR  Finansēšanas avota korekcija - 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 

18.630   Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 
saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās  ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

17 333 0 0 17 333 

Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un 
ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2854 "Par Interreg 
V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma 
maršruta  un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World War I heritage tourism route 
and expositions for attracting visitors to border area” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 

II.1 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 
KOPĀ 

1 606 404 0 110 164 1 490 236 sk.zemāk 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 198 661 0 64 696 133 965 

-1553 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti lai segtu projekta “Medumu pagasta daudzdzīvokļu mājas Ilgas 
ielā 28 jumta, Medumi, seguma nomaiņa” īstenošanas sadārdzinājumu (Izpilddirektores 19.02.2021. rīk. Nr.24-r "Par 
līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils novada domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem") 
 -2324 EUR Darbinieku veselības apdrošināšanas 2020.gada polises pagarināšanai 
-3043 EUR Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta 
un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2854 "Par Interreg 
V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma 
maršruta  un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World War I heritage tourism route 
and expositions for attracting visitors to border area” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 
-9904 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti ikmēneša pabalstu izmaksai pašvaldības padomes 
priekšsēdētājiem, atbilstoši Daugavpils novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumiem Nr.2760, 2842, 2843 (Domes 
25.03.2021. lēmums Nr.2860 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”") 
-13032 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti ātrgaitas datu tīkla ierīkošanai, jaudīga interneta nodrošinājumam 
pēc adreses  Višķu tehnikums 18 un Šosejas iela 3, Špoģi (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2861 "Par līdzekļu piešķiršanu no 
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”") 
-4352 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti avārijas situācijas likvidēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
“Bruņene 24”, Skrudalienas pagastā (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2862 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”") 
-5457 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti, lai nodrošinātu Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” ēkā durvju 
piekļuves, kontroles sistēmas uzstādīšanu, kas bloķētu durvis nesankcionētai atvēršanai un atbloķētu tās ugunsgrēka 
gadījumā (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2863 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem”") 
-11021 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti 12 portatīvo datoru un sistēmu Office Home and Business 2019 
iegādei, lai nodrošinātu attālinātā darba iespējas Daugavpils novada domes darbiniekiem (Domes 25.03.2021. lēmums 
Nr.2921 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi 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 

 -3369 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Lociku ciema Lāču pamatskolas pieguļošajā teritorijā esošo 40 
bīstamo (bojāto) koku nozāģēšanas un transporta pakalpojumu par iegūtas malkas pārvešanu uz Naujenes pamatskolu 
izdevumu segšanai "(Domes 22.04.2021. lēmumus Nr.2991 “Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”“) 
 -41265 EUR Grozījumi atlīdzības fonda ietvaros (Izpilddirektores 28.04.2021. rīk.Nr.83-r) 
-3094 EUR 0 (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3022 “Par projekta “Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera 
zandartu mazuļu pavairošana” īstenošanu") 
-4774 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bērnu dienas nometnes “Gliemezis” organizēšanai Naujenes 
pagastā (Domes 05.05.2021. lēmumus Nr.3016 "Par bērnu dienas nometnes “ Gliemezis” organizēšanu Naujenes pagastā”) 
131822 EUR Vienreizēja dotācija administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu 
līdzfinansēšanai (MK 04.03.2021. noteikumi Nr.142 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai 
līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus") 
-700 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti dzīvojamās mājas Nr.43, Ezerne, Skrudalienas pag. avārijas 
pārsedzes remonta darbu apmaksai (Izpilddirektores 20.04.2021. rīk.Nr.72-r "Par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils novada 
domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem") 
-657 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti budžetā plānoto Raiņa mājas Berķenelē video novērošanas sistēmas 
uzstādīšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai (Izpilddirektores 14.05.2021. rīk.Nr.101 “Par līdzekļu piešķiršanu no 
Daugavpils novada domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem") 
116363 EUR Vienreizējā papildus dotācija Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai 
novirzīta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” budžeta palielināšanai  

04.000 Ekonomiska darbība 562 735 0 0 562 735 

167876 EUR Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma 
maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2854 
"Par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara 
mantojuma tūrisma maršruta  un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World War I 
heritage tourism route and expositions for attracting visitors to border area” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu") 
 13032 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti ātrgaitas datu tīkla ierīkošanai, jaudīga interneta nodrošinājumam 
pēc adreses  Višķu tehnikums 18 un Šosejas iela 3, Špoģi (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2861 "Par līdzekļu piešķiršanu no 
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”") 
11021 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti 12 portatīvo datoru un sistēmu Office Home and Business 2019 
iegādei, lai nodrošinātu attālinātā darba iespējas Daugavpils novada domes darbiniekiem (Domes 25.03.2021. lēmums 
Nr.2921 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”") 
3094 EUR Grozījumi atlīdzības fonda ietvaros () 
279647 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ceļu (60-12) Aveņi – d/s Daugava 
0.010-1.120km un (60-57) Ainavas – Mičurinietis seguma atjaunošana” īstenošanai (Domes 05.05.2021. lēmums Nr.3011 
"Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ceļu (60-12) Aveņi – d/s Daugava 0.010-1.120km un (60-57) Ainavas – Mičurinietis 
seguma atjaunošana” īstenošanai") 
88065 EUR Līdzfinansējums augstas gatavības projekta "Daugavpils  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  Līksnas pagastā" īstenošanai (Augšdaugavas novadā apvienojamo 
pašvaldību Finanšu komitejas lēmums Nr.1.7-1/38) 

05.000 Vides aizsardzība 40 393 0 3 744 36 649 

-4000 EUR Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta 
un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2854 "Par Interreg 
V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma 
maršruta  un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World War I heritage tourism route 
and expositions for attracting visitors to border area” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 
5663 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu papildināšana" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3029 “Par projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu 
papildināšana” 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 

1589 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Kalupes pagasta Mazā Kalupes ezera zandarta mazuļu 
pavairošana" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3031 “Par projekta “Daugavpils novada Kalupes pagasta Mazā 
Kalupes ezera zandarta mazuļu pavairošana” īstenošanu”) 
3390 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Bruņu ezera un Sila ezera zivju resursu 
pavairošana" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3028 “Par projekta ““Daugavpils novada Skrudalienas pagasta 
Bruņu ezera un Sila ezera zivju resursu pavairošana”“ īstenošanu”) 
1246 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivju resursu papildināšana Daugavpils novada Līksnas pagasta Koša ezerā" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3027 “Par projekta “Zivju resursu papildināšana Daugavpils novada Līksnas 
pagasta Koša ezerā” īstenošanu”) 
2734 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sventes ezera, Medumu 
ezera, Smiļģinu ezera un Baltezera zivju resursu aizsardzību" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3024 “Par projekta 
“Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sventes ezera, Medumu ezera, Smiļģinu ezera un Baltezera zivju 
resursu aizsardzību” īstenošanu”) 
1157 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Daugavpils novada Skrudalienas 
pagasta Smiļģinu ezerā" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3025 “Par projekta “Zivju resursu pavairošana ar 
zandartu mazuļiem Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Smiļģinu ezerā” īstenošanu") 
10338 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu 
efektivitātes paaugstināšanai Daugavpils novadā" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3020 “Par projekta 
“Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Daugavpils novadā” 
īstenošanu”) 
6930 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils novadā" īstenošana 
(Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3021 “Par projekta “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils 
novadā” īstenošanu") 
3666 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavpils novada ezeriem - 
Demenes ezeram, Dārza ezeram, Kalnišķu ezeram" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3023 “Par projekta 
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavpils novada ezeriem - Demenes ezeram, Dārza ezeram, 
Kalnišķu ezeram” īstenošanu”) 
925 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Vaboles pagasta Baltezera zandartu mazuļu pavairošana" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3024 “Par projekta “Daugavpils novada Vaboles pagasta Baltezera zandartu 
mazuļu pavairošana” īstenošanu”) 
3011 EUR Valsts Zivju fonda projekta Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zandartu mazuļu pavairošana" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3022 “Par projekta “Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera 
zandartu mazuļu pavairošana” īstenošanu") 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 69 211 0 35 368 33 843 

1553 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti lai segtu projekta “Medumu pagasta daudzdzīvokļu mājas Ilgas ielā 
28 jumta, Medumi, seguma nomaiņa” īstenošanas sadārdzinājumu (Izpilddirektores 19.02.2021. rīk. Nr.24-r "Par līdzekļu 
piešķiršanu no Daugavpils novada domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem") 
566 EUR Darbinieku veselības apdrošināšanas 2020.gada polises pagarināšanai 
 1130 EUR Transportlīdzekļa atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu novirzīšana Skrudalienas pagasta pārvaldes 
transportlīdzekļa iegādei (Domes 25.02.2021. lēmums Nr.2771 "Par Skrudalienas pagasta pārvaldes automašīnas 
MITSUBISHI OUTLANDER atsavināšanu") 
4352 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti avārijas situācijas likvidēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
“Bruņene 24”, Skrudalienas pagastā (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2862 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”") 
663 EUR Daudzīvokļu dzīvojamo māju "Červonka 1",   "Červonka 2",   "Červonka 3",   "Červonka 10" uzkrājuma fonda 
izmantošana saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem (Domes 01.02.2021. saistošo noteikumu Nr.71 "Daugavpils novada 
pašvaldības budžets 2021.gadam" 16.4.apakšpunkts) 
555 EUR Biedrības "Daugavas savienība" projekta "Aprīkojuma uzstādīšana atpūtas vietā "Latgales sēta"" īstenošanai 
(Naujenes pagasta pārvaldes 18.03.2021. līgums Nr.1-9/9 ar biedrību "Daugavas savienība") 
421 EUR Grozījumi atlīdzības fonda ietvaros (Izpilddirektores 28.04.2021. rīk.Nr.83-r) 
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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 

700 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti dzīvojamās mājas Nr.43, Ezerne, Skrudalienas pag. avārijas 
pārsedzes remonta darbu apmaksai (Izpilddirektores 20.04.2021. rīk.Nr.72-r "Par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils novada 
domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem") 
6800 EUR Garāžas Daugavas ielā 10, Līksna, Līksnas pagasts, jumta seguma un divu vārtu nomaiņa (Izpilddirektores 
14.05.2021. rīk.Nr.103 “Par Investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu”) 
8795 EUR Ēkas Daugavas ielā 8, Līksna, Līksnas pagasts, apkures katla nomaiņa (Izpilddirektores 14.05.2021. rīk.Nr.103 
“Par Investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu”) 
-623 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu papildināšana" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3029 “Par projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu 
papildināšana” īstenošanu”) 
6784 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti dzīvojamās mājas Alejas iela 18, Medumu ciemā pieslēguma  pie 
centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ierīkošanai (Domes 27.05.2021. lēmumus Nr.3032 “Par finansējuma 
piešķiršanu Medumu pagasta pārvaldei”) 
2147 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bez pajumtes palikušo dzīvnieku uzturēšanai un aprūpei dzīvnieku 
patversmē (Izpilddirektores 19.05.2021. rīk.Nr.105-r "Par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils novada domes līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem") 

07.000 Veselība 3 564 0 0 3 564 

Samaksa par IAL un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanai (30.04.2021. grozījumi MK noteikumos 
Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 246.2 punkts: līdz 2021. gada 30. jūnijam 
dienests ārstniecības iestādēm veic samaksu par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu 
pakalpojumu sniegšanā) 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 190 805 0 1 824 188 981 

716 EUR Darbinieku veselības apdrošināšanas 2020.gada polises pagarināšanai 
3000 EUR Valsts Kultūrkapitāla  fonda projekta "Tradicionālo amatu, zināšanu un prasmju atdzimšana Berķeneles klētī" 
īstenošanai (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 10.03.2021. līgums Nr.2021-1-TRK024 ar Valsts kultūrkapitāla fondu 
par projekta realizāciju) 
10440 EUR Grozījumi atlīdzības fonda ietvaros (Izpilddirektores 28.04.2021. rīk.Nr.83-r) 
106231 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Ēkas Daugavas ielā 10, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā 
pielāgošana Līksnas pagasta pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un autonomo funkciju veikšanai” īstenošanai  (Domes 
05.05.2021. lēmums Nr.3010 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ēkas Daugavas ielā 10, Līksnā, Līksnas 
pagastā, Daugavpils novadā pielāgošana Līksnas pagasta pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un autonomo funkciju 
veikšanai” īstenošanai ") 
3000 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Vecsalienas muižas pils kultūrvēsturiskā mantojuma inventarizācijai" 
īstenošana (Salienas pagasta pārvaldes 16.03.2021. līgums Nr.2021-1-KMA030 ar Valsts kutūrkapitāla fondu) 
657 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti budžetā plānoto Raiņa mājas Berķenelē video novērošanas sistēmas 
uzstādīšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai (Izpilddirektores 14.05.2021. rīk.Nr.101 “Par līdzekļu piešķiršanu no 
Daugavpils novada domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem") 
1500 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Mākslas  plenērs  “Ziedu  svētkiem  vieta”" īstenošana (Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums Nr.LKP2021/52 ar LRAA) 
1000 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Apmācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" īstenošana 
(Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums Nr.LKP2021/56 ar LRAA) 
-6800 EUR Garāžas Daugavas ielā 10, Līksna, Līksnas pagasts, jumta seguma un divu vārtu nomaiņa (Izpilddirektores 
14.05.2021. rīk.Nr.103 “Par Investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu”) 
-8795 EUR Ēkas Daugavas ielā 8, Līksna, Līksnas pagasts, apkures katla nomaiņa (Izpilddirektores 14.05.2021. rīk.Nr.103 
“Par Investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu”) 
78032 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, 
Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads” īstenošanai  (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3018 “Par aizņēmumu 
pašvaldības investīciju projekta “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads” īstenošanai “) 

09.000 Izglītība 366 649 0 4 532 362 117 
30535 EUR Finansējums izglītības iestādēm piemaksas piešķiršanai pedagogiem un skolotāju palīgiem (Domes 25.02.2021. 
lēmums Nr.2753 "Par finansējuma sadali piemaksu piešķiršanai Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogiem un skolotāju palīgiem, kas strādā klātienē Covid-19 pandēmijas laikā") 
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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 

-4956 EUR Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta 
un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2854 "Par Interreg 
V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma 
maršruta  un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World War I heritage tourism route 
and expositions for attracting visitors to border area” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu") 
1700 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana keramikas klasē” īstenošanai (Domes 
25.03.2021. lēmums Nr.2855 "Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana keramikas klasē” realizēšanu Valsts 
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana” ietvaros") 
5000 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana klavierspēles klasē” īstenošanai 
(Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2856 "Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana klavierspēles klasē” realizēšanu 
Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros") 
-66 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") 
119113 EUR Mērķdotācija individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam 
(Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2859 "Par finansējuma sadali izglītības iestādēm samaksai par individuālajām 
konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam periodam no 2021. 
gada 8. februāra līdz 2021. gada 31. martam") 
3369 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti Lociku ciema Lāču pamatskolas pieguļošajā teritorijā esošo 40 
bīstamo (bojāto) koku nozāģēšanas un transporta pakalpojumu par iegūtas malkas pārvešanu uz Naujenes pamatskolu 
izdevumu segšanai "(Domes 22.04.2021. lēmumus Nr.2991 “Par finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”“) 
5989 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bērnu dienas nometnes “Gliemezis” organizēšanai Naujenes pagastā 
(Domes 05.05.2021. lēmumus Nr.3016 "Par bērnu dienas nometnes “ Gliemezis” organizēšanu Naujenes pagastā”) 
11361 EUR Vienreizēja piemaksa profesionālās izglītības pedagogiem un atbalsta personālam par papildu slodzi un 
palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā (MK 09.04.2021. rīkojums Nr.236 "Par 
finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem") 
91185 EUR Līdzfinansējums augstas gatavības projekta "Sventes  vidusskolas  teritorijas labiekārtošana,  sporta  laukumu 
un bērnu rotaļu laukuma pārbūve" īstenošanai (Augšdaugavas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komitejas lēmums 
Nr.1.7-1/37) 
98143 EUR Līdzfinansējums augstas gatavības projekta "Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmas 
īstenošanas vietas “Višķi” mācību un fiziskās vides uzlabošana" īstenošanai (Augšdaugavas novadā apvienojamo pašvaldību 
Finanšu komitejas lēmums Nr.1.7-1/36) 
744 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti norēķiniem par Lāču pamatskolas saņemtajiem siltumenerģijas 
pakalpojumiem (Izpilddirektores 19.05.2021. rīk.Nr.106-r "Par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils novada domes 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem") 

10.000 Sociālā aizsardzība 168 382 0 0 168 382 

1042 EUR Darbinieku veselības apdrošināšanas 2020.gada polises pagarināšanai 
9538 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) 
1620 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)" 
9904 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti ikmēneša pabalstu izmaksai pašvaldības padomes priekšsēdētājiem, 
atbilstoši Daugavpils novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumiem Nr.2760, 2842, 2843 (Domes 25.03.2021. lēmums 
Nr.2860 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”") 
5457 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti, lai nodrošinātu Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” ēkā durvju 
piekļuves, kontroles sistēmas uzstādīšanu, kas bloķētu durvis nesankcionētai atvēršanai un atbloķētu tās ugunsgrēka 
gadījumā (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2863 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi 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 

30404 EUR Grozījumi atlīdzības fonda ietvaros (Izpilddirektores 28.04.2021. rīk.Nr.83-r) 
110417 EUR Vienreizējā papildus dotācija Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai 
piešķirta Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” teritorijas labiekārtošanai (88302,70 euro) un   telpu atjaunošanas darbiem 
(22113,51 euro) (Domes 05.05.2021. lēmums Nr.3009 "Par  finansējuma piešķiršanu no vienreizējās papildus dotācijas 
Daugavpils novada pašvaldībai Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai ") 

II.2 IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM KOPĀ 

1 600 400 0 110 164 1 490 236 sk.zemāk 

1.0. UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 635 374 -563 86 902 549 035 sk.zemāk 
1.1. Kārtējie izdevumi 597 994 -563 87 462 511 095 sk.zemāk 

1000 ATLĪDZĪBA 315 597 250 -10 471 325 818 

30535 EUR Finansējums izglītības iestādēm piemaksas piešķiršanai pedagogiem un skolotāju palīgiem (Domes 25.02.2021. 
lēmums Nr.2753 "Par finansējuma sadali piemaksu piešķiršanai Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogiem un skolotāju palīgiem, kas strādā klātienē Covid-19 pandēmijas laikā")  
9538 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)  
21686 EUR Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma 
maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2854 
"Par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara 
mantojuma tūrisma maršruta  un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World War I 
heritage tourism route and expositions for attracting visitors to border area” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu")  
119113 EUR Mērķdotācija individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam 
(Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2859 "Par finansējuma sadali izglītības iestādēm samaksai par individuālajām 
konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam periodam no 
2021. gada 8. februāra līdz 2021. gada 31. martam")  
1893 EUR Valsts Kultūrkapitāla  fonda projekta "Tradicionālo amatu, zināšanu un prasmju atdzimšana Berķeneles klētī" 
īstenošanai (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 10.03.2021. līgums Nr.2021-1-TRK024 ar Valsts kultūrkapitāla fondu 
par projekta realizāciju)  
-4542 EUR Ilūkstes novada domei par Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi 
(Daugavpils  novada domes 20.04.2021. sadarbības līgums ar Ilūkstes novada domi par Augšdaugavas novada pašvaldības 
administratīvās struktūras projekta izstrādi)  
3512 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bērnu dienas nometnes “Gliemezis” organizēšanai Naujenes 
pagastā (Domes 05.05.2021. lēmumus Nr.3016 "Par bērnu dienas nometnes “ Gliemezis” organizēšanu Naujenes pagastā”)  
11361 EUR Vienreizēja piemaksa profesionālās izglītības pedagogiem un atbalsta personālam par papildu slodzi un 
palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā (MK 09.04.2021. rīkojums Nr.236 
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem")  
131822 EUR Vienreizēja dotācija administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo 
izdevumu līdzfinansēšanai (MK 04.03.2021. noteikumi Nr.142 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai 
līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus")  
400 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Mākslas  plenērs  “Ziedu  svētkiem  vieta”" īstenošana (Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums Nr.LKP2021/52 ar LRAA)  
500 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Apmācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" īstenošana 
(Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums Nr.LKP2021/56 ar LRAA)  

2000 PRECES UN PAKALPOJUMI 171 356 -813 97 933 185 277 

-3198 EUR Profesionālas izglītības programmas materiālas bāzes pilnveidošana Medumu speciālajā pamatskolā (Medumus 
speciālās pamatskolas tirgus izpētes Nr.MIP/2021-M2 rezultāts)  
1620 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)"  
3564 EUR Samaksa par IAL un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pakalpojumu sniegšanai (30.04.2021. grozījumi MK 
noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 246.2 punkts: līdz 2021. gada 30. 
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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 

jūnijam dienests ārstniecības iestādēm veic samaksu par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu 
izmantošanu pakalpojumu sniegšanā)  
1197 EUR Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma 
maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2854 
"Par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara 
mantojuma tūrisma maršruta  un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World War I 
heritage tourism route and expositions for attracting visitors to border area” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu")  
2760 EUR Daugavpils novada aizsargājamā kultūras objekta Višķu muižas apbūve ar parku teritorijas sakopšanas un 
muižas pārvaldnieka mājas ar pagrabu saglabāšanas darbiem (Izpilddirektores 16.03.2021. rīk.Nr.52-r "Par līdzekļu 
piešķiršanu no aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanas fonda")  
11347 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")  
-9904 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti ikmēneša pabalstu izmaksai pašvaldības padomes priekšsēdētājiem, 
atbilstoši Daugavpils novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumiem Nr.2760, 2842, 2843 (Domes 25.03.2021. lēmums 
Nr.2860 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”")  
-4352 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti avārijas situācijas likvidēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
“Bruņene 24”, Skrudalienas pagastā (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2862 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta 
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”")  
-11021 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti 12 portatīvo datoru un sistēmu Office Home and Business 2019 
iegādei, lai nodrošinātu attālinātā darba iespējas Daugavpils novada domes darbiniekiem (Domes 25.03.2021. lēmums 
Nr.2921 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”")  
1107 EUR Valsts Kultūrkapitāla  fonda projekta "Tradicionālo amatu, zināšanu un prasmju atdzimšana Berķeneles klētī" 
īstenošanai (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 10.03.2021. līgums Nr.2021-1-TRK024 ar Valsts kultūrkapitāla fondu 
par projekta realizāciju)  
663 EUR Daudzīvokļu dzīvojamo māju "Červonka 1",   "Červonka 2",   "Červonka 3",   "Červonka 10" uzkrājuma fonda 
izmantošana saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem (Domes 01.02.2021. saistošo noteikumu Nr.71 "Daugavpils novada 
pašvaldības budžets 2021.gadam" 16.4.apakšpunkts)  
555 EUR Biedrības "Daugavas savienība" projekta "Aprīkojuma uzstādīšana atpūtas vietā "Latgales sēta"" īstenošanai 
(Naujenes pagasta pārvaldes 18.03.2021. līgums Nr.1-9/9 ar biedrību "Daugavas savienība")  
20000 EUR Izdevumu pārklasificēšana - Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra remonts 
-377 EUR Izdevumu pārklasificēšana - Kondicionieru ierīkošana Daugavpils novada Kultūras centrā "Vārpa" 
-2297 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti bērnu dienas nometnes “Gliemezis” organizēšanai Naujenes 
pagastā (Domes 05.05.2021. lēmumus Nr.3016 "Par bērnu dienas nometnes “ Gliemezis” organizēšanu Naujenes pagastā”)  
-1069 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem Lasenberga 5-2 un Cibuļovka 2-5, 
Tabores pag., remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 13.05.2021. dienesta ziņojums)  
3000 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Vecsalienas muižas pils kultūrvēsturiskā mantojuma inventarizācijai" 
īstenošana (Salienas pagasta pārvaldes 16.03.2021. līgums Nr.2021-1-KMA030 ar Valsts kutūrkapitāla fondu)  
-1089 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem Stacijas iela 9-1 un Stacijas iela 9-11, 
Naujenes pag., remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 13.05.2021. dienesta ziņojums)  
-545 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajam dzīvoklim "4"-8 Červonka, Vecsalienas pag., 
remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 13.05.2021. dienesta ziņojums)  
-545 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajam dzīvoklim Skolas iela 11a-4, Nīcgale, Nīcgales pag., 
remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 13.05.2021. dienesta ziņojums)  
-545 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajam dzīvoklim Līdumnieku iela 15-4, Kumbuļi, Demenes 
pag., remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 14.05.2021. dienesta ziņojums)  
-545 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajam dzīvoklim Saules iela 2-5, Biķernieku pag., 
remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 14.05.2021. dienesta ziņojums)  
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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 

-657 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti budžetā plānoto Raiņa mājas Berķenelē video novērošanas sistēmas 
uzstādīšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai (Izpilddirektores 14.05.2021. rīk.Nr.101 “Par līdzekļu piešķiršanu no 
Daugavpils novada domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem")  
1100 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Mākslas  plenērs  “Ziedu  svētkiem  vieta”" īstenošana (Daugavpils novada 
Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums Nr.LKP2021/52 ar LRAA)  
500 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Apmācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem" īstenošana 
(Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 12.05.2021. līgums Nr.LKP2021/56 ar LRAA)  
17060 EUR Telpu Daugavas ielā 10, Līksna, Līksnas pagasts, aprīkošanai (Izpilddirektores 14.05.2021. rīk.Nr.103 “Par 
Investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu”)  
6800 EUR Garāžas Daugavas ielā 10, Līksna, Līksnas pagasts, jumta seguma un divu vārtu nomaiņa (Izpilddirektores 
14.05.2021. rīk.Nr.103 “Par Investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu”)  
8795 EUR Ēkas Daugavas ielā 8, Līksna, Līksnas pagasts, apkures katla nomaiņa (Izpilddirektores 14.05.2021. rīk.Nr.103 
“Par Investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu”)  
5040 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu papildināšana" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3029 “Par projekta “Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju 
resursu papildināšana” īstenošanu”)  
1589 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Kalupes pagasta Mazā Kalupes ezera zandarta mazuļu 
pavairošana" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3031 “Par projekta “Daugavpils novada Kalupes pagasta Mazā 
Kalupes ezera zandarta mazuļu pavairošana” īstenošanu”)  
3390 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Bruņu ezera un Sila ezera zivju resursu 
pavairošana" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3028 “Par projekta ““Daugavpils novada Skrudalienas pagasta 
Bruņu ezera un Sila ezera zivju resursu pavairošana”“ īstenošanu”)  
1246 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivju resursu papildināšana Daugavpils novada Līksnas pagasta Koša ezerā" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3027 “Par projekta “Zivju resursu papildināšana Daugavpils novada Līksnas 
pagasta Koša ezerā” īstenošanu”)  
3072 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sventes ezera, Medumu 
ezera, Smiļģinu ezera un Baltezera zivju resursu aizsardzību" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3024 “Par 
projekta “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sventes ezera, Medumu ezera, Smiļģinu ezera un 
Baltezera zivju resursu aizsardzību” īstenošanu”)  
1157 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Daugavpils novada Skrudalienas 
pagasta Smiļģinu ezerā" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3025 “Par projekta “Zivju resursu pavairošana ar 
zandartu mazuļiem Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Smiļģinu ezerā” īstenošanu")  
1894 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils novadā" īstenošana 
(Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3021 “Par projekta “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils 
novadā” īstenošanu")  
3666 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavpils novada ezeriem - 
Demenes ezeram, Dārza ezeram, Kalnišķu ezeram" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3023 “Par projekta 
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavpils novada ezeriem - Demenes ezeram, Dārza ezeram, 
Kalnišķu ezeram” īstenošanu”)  
925 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Daugavpils novada Vaboles pagasta Baltezera zandartu mazuļu pavairošana" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3024 “Par projekta “Daugavpils novada Vaboles pagasta Baltezera zandartu 
mazuļu pavairošana” īstenošanu”)  
3011 EUR Valsts Zivju fonda projekta Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zandartu mazuļu pavairošana" 
īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3022 “Par projekta “Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera 
zandartu mazuļu pavairošana” īstenošanu")  
116363 EUR Vienreizējā papildus dotācija Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu 
īstenošanai novirzīta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” budžeta palielināšanai 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 29 212 0 -560 29 772 sk.zemāk 

3000 SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS 23 494 0 0 23 494 
-2760 EUR Daugavpils novada aizsargājamā kultūras objekta Višķu muižas apbūve ar parku teritorijas sakopšanas un 
muižas pārvaldnieka mājas ar pagrabu saglabāšanas darbiem (Izpilddirektores 16.03.2021. rīk.Nr.52-r "Par līdzekļu 
piešķiršanu no aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanas fonda") 



12 
 

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 

26254 EUR Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “IT programmēšanas un robotikas kompetenču 
attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās” (RoboNet) īstenošanai (Domes 25.03.2021. lēmums 
Nr.2851 "Par dalību Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā LLI-542 “IT programmēšanas un 
robotikas kompetenču attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās” - RoboNet") 

6000 SOCIĀLA RAKSTURA MAKSĀJUMI UN 
KOMPENSĀCIJAS 

5 718 0 -560 6 278 

-3626 EUR ESF projekta "Sociālā pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" neizpietotā finansējuma atmaksa Valsts budžetā 
(Labklājības ministrijas 04.03.2021. vēstule Nr.1.12/100) 
9904 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti ikmēneša pabalstu izmaksai pašvaldības padomes priekšsēdētājiem, 
atbilstoši Daugavpils novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumiem Nr.2760, 2842, 2843 (Domes 25.03.2021. lēmums 
Nr.2860 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”") 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 8 168 0 0 8 168 sk.zemāk 

7000 TRANSFERTI, UZTURĒŠANAS IZDEVUMU 
TRANSFERTI, PAŠU RESURSU MAKSĀJUMI, 
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

8 168 0 0 8 168 

3626 EUR ESF projekta "Sociālā pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" neizlietotā finansējuma atmaksa Valsts budžetā 
(Labklājības ministrijas 04.03.2021. vēstule Nr.1.12/100) 
4542 EUR Ilūkstes novada domei par Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi 
(Daugavpils  novada domes 20.04.2021. sadarbības līgums ar Ilūkstes novada domi par Augšdaugavas novada pašvaldības 
administratīvās struktūras projekta izstrādi) 

2.0. KAPITĀLIE IZDEVUMI 965 026 563 23 262 941 201 sk.zemāk 
2.1. Pamatkapitāla veidošana 965 026 563 23 262 941 201 sk.zemāk 

5000 PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA 965 026 563 23 262 941 201 

3198 EUR Profesionālas izglītības programmas materiālas bāzes pilnveidošana Medumu speciālajā pamatskolā - telpu 
pārbūve par par profesionālās programmas mācību telpām  (Medumus speciālās pamatskolas tirgus izpētes Nr.MIP/2021-
M2 rezultāts)  
1130 EUR Transportlīdzekļa atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu novirzīšana Skrudalienas pagasta pārvaldes 
transportlīdzekļa iegādei (Domes 25.02.2021. lēmums Nr.2771 "Par Skrudalienas pagasta pārvaldes automašīnas 
MITSUBISHI OUTLANDER atsavināšanu")  
132994 EUR Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma 
maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2854 
"Par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara 
mantojuma tūrisma maršruta  un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World War I 
heritage tourism route and expositions for attracting visitors to border area” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu")  
-26254 EUR Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “IT programmēšanas un robotikas kompetenču 
attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās” (RoboNet) īstenošanai (Domes 25.03.2021. lēmums 
Nr.2851 "Par dalību Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā LLI-542 “IT programmēšanas un 
robotikas kompetenču attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās” - RoboNet")  
1700 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana keramikas klasē” īstenošanai 
(Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2855 "Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana keramikas klasē” realizēšanu 
Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana” ietvaros")  
5000 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana klavierspēles klasē” īstenošanai 
(Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2856 "Par projekta „Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana klavierspēles klasē” realizēšanu 
Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros")  
-11413 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")  
4352 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti avārijas situācijas likvidēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
“Bruņene 24”, Skrudalienas pagastā (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2862 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta 
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”")  
11021 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti 12 portatīvo datoru un sistēmu Office Home and Business 2019 
iegādei, lai nodrošinātu attālinātā darba iespējas Daugavpils novada domes darbiniekiem (Domes 25.03.2021. lēmums 
Nr.2921 "Par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas “Līdzekļi 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 

-20000 EUR Izdevumu pārklasificēšana - Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra remonts 
377 EUR Izdevumu pārklasificēšana - Kondicionieru ierīkošana Daugavpils novada Kultūras centrā "Vārpa" 
110417 EUR Vienreizējā papildus dotācija Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu 
īstenošanai piešķirta Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” teritorijas labiekārtošanai (88302,70 euro) un   telpu 
atjaunošanas darbiem (22113,51 euro) (Domes 05.05.2021. lēmums Nr.3009 "Par  finansējuma piešķiršanu no vienreizējās 
papildus dotācijas Daugavpils novada pašvaldībai Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu 
īstenošanai ")  
106231 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Ēkas Daugavas ielā 10, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā 
pielāgošana Līksnas pagasta pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un autonomo funkciju veikšanai” īstenošanai  (Domes 
05.05.2021. lēmums Nr.3010 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ēkas Daugavas ielā 10, Līksnā, Līksnas 
pagastā, Daugavpils novadā pielāgošana Līksnas pagasta pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un autonomo funkciju 
veikšanai” īstenošanai ")  
279647 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ceļu (60-12) Aveņi – d/s Daugava 
0.010-1.120km un (60-57) Ainavas – Mičurinietis seguma atjaunošana” īstenošanai (Domes 05.05.2021. lēmums Nr.3011 
"Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ceļu (60-12) Aveņi – d/s Daugava 0.010-1.120km un (60-57) Ainavas – Mičurinietis 
seguma atjaunošana” īstenošanai")  
1069 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem Lasenberga 5-2 un Cibuļovka 2-5, 
Tabores pag., remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 13.05.2021. dienesta ziņojums)  
1089 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem Stacijas iela 9-1 un Stacijas iela 9-11, 
Naujenes pag., remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 13.05.2021. dienesta ziņojums)  
545 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajam dzīvoklim "4"-8 Červonka, Vecsalienas pag., 
remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 13.05.2021. dienesta ziņojums)  
545 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajam dzīvoklim Skolas iela 11a-4, Nīcgale, Nīcgales pag., 
remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 13.05.2021. dienesta ziņojums)  
545 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajam dzīvoklim Līdumnieku iela 15-4, Kumbuļi, Demenes 
pag., remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 14.05.2021. dienesta ziņojums)  
545 EUR Apliecinājuma karšu sagatavošana pašvaldības neizīrētajam dzīvoklim Saules iela 2-5, Biķernieku pag., 
remontdarbiem (Īpašumu nodaļas vadītājas 14.05.2021. dienesta ziņojums)  
657 EUR Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti budžetā plānoto Raiņa mājas Berķenelē video novērošanas sistēmas 
uzstādīšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai (Izpilddirektores 14.05.2021. rīk.Nr.101 “Par līdzekļu piešķiršanu no 
Daugavpils novada domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem")  
-17060 EUR Telpu Daugavas ielā 10, Līksna, Līksnas pagasts, aprīkošanai (Izpilddirektores 14.05.2021. rīk.Nr.103 “Par 
Investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu”)  
-6800 EUR Garāžas Daugavas ielā 10, Līksna, Līksnas pagasts, jumta seguma un divu vārtu nomaiņa (Izpilddirektores 
14.05.2021. rīk.Nr.103 “Par Investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu”)  
-8795 EUR Ēkas Daugavas ielā 8, Līksna, Līksnas pagasts, apkures katla nomaiņa (Izpilddirektores 14.05.2021. rīk.Nr.103 
“Par Investīciju plāna 2021.-2023.gadam īstenošanu”)  
78032 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, 
Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads” īstenošanai  (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3018 “Par aizņēmumu 
pašvaldības investīciju projekta “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads” īstenošanai “)  
-338 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sventes ezera, Medumu 
ezera, Smiļģinu ezera un Baltezera zivju resursu aizsardzību" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3024 “Par 
projekta “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sventes ezera, Medumu ezera, Smiļģinu ezera un 
Baltezera zivju resursu aizsardzību” īstenošanu”)  
10338 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu 
efektivitātes paaugstināšanai Daugavpils novadā" īstenošana (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3020 “Par projekta 
“Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Daugavpils 
novadā” 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 

5036 EUR Valsts Zivju fonda projekta "Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils novadā" īstenošana 
(Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3021 “Par projekta “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils 
novadā” īstenošanu")  
91185 EUR Līdzfinansējums augstas gatavības projekta "Sventes  vidusskolas  teritorijas labiekārtošana,  sporta  laukumu 
un bērnu rotaļu laukuma pārbūve" īstenošanai (Augšdaugavas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komitejas lēmums 
Nr.1.7-1/37)  
98143 EUR Līdzfinansējums augstas gatavības projekta "Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmas 
īstenošanas vietas “Višķi” mācību un fiziskās vides uzlabošana" īstenošanai (Augšdaugavas novadā apvienojamo 
pašvaldību Finanšu komitejas lēmums Nr.1.7-1/36)  
88065 EUR Līdzfinansējums augstas gatavības projekta "Daugavpils  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  Līksnas pagastā" īstenošanai (Augšdaugavas novadā 
apvienojamo pašvaldību Finanšu komitejas lēmums Nr.1.7-1/38) 

III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) VAI 
DEFICĪTS (-) 

-1 079 011 0 60 963 -1 139 974 - 

IV. FINANSĒŠANA 1 079 011 0 - 60 963 1 139 974 sk.zemāk 
F20010000 NAUDAS LĪDZEKĻI UN 
NOGULDĪJUMI (BILANCES AKTĪVĀ) 

486 531 0 -60 963 547 494 sk.zemāk 

F22010000   Pieprasījuma noguldījumi (bilances 
aktīvā) 

486 531 0 -60 963 547 494 sk.zemāk 

F22010000 AB    Pieprasījuma noguldījumu 
atlikums perioda beigās 

-486 531 0 60 963 -547 494 

-663 EUR Daudzīvokļu dzīvojamo māju "Červonka 1",   "Červonka 2",   "Červonka 3",   "Červonka 10" uzkrājuma fonda 
izmantošana saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lēmumiem (Domes 01.02.2021. saistošo noteikumu Nr.71 "Daugavpils novada 
pašvaldības budžets 2021.gadam" 16.4.apakšpunkts) 
-110417 EUR Vienreizējā papildus dotācija Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu 
īstenošanai piešķirta Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” teritorijas labiekārtošanai (88302,70 euro) un   telpu 
atjaunošanas darbiem (22113,51 euro) (Domes 05.05.2021. lēmums Nr.3009 "Par  finansējuma piešķiršanu no vienreizējās 
papildus dotācijas Daugavpils novada pašvaldībai Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu 
īstenošanai ") 
-9974 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, 
Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads” īstenošanai  (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3018 “Par aizņēmumu 
pašvaldības investīciju projekta “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads” īstenošanai “) 
-91185 EUR Līdzfinansējums augstas gatavības projekta "Sventes  vidusskolas  teritorijas labiekārtošana,  sporta  laukumu 
un bērnu rotaļu laukuma pārbūve" īstenošanai (Augšdaugavas novadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komitejas lēmums 
Nr.1.7-1/37) 
-98143 EUR Līdzfinansējums augstas gatavības projekta "Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmas 
īstenošanas vietas “Višķi” mācību un fiziskās vides uzlabošana" īstenošanai (Augšdaugavas novadā apvienojamo 
pašvaldību Finanšu komitejas lēmums Nr.1.7-1/36) 
-88065 EUR Līdzfinansējums augstas gatavības projekta "Daugavpils  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  Līksnas pagastā" īstenošanai (Augšdaugavas novadā 
apvienojamo pašvaldību Finanšu komitejas lēmums Nr.1.7-1/38) 
-32684 EUR Finansēšanas avota korekcija - 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 
-116363 EUR Vienreizējā papildus dotācija Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu 
īstenošanai novirzīta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” budžeta palielināšanai 

F40020000 AIZŅĒMUMI 592 480 0 0 592 480 sk.zemāk 

F40020010 Saņemtie aizņēmumi 592 480 0 0  592 480 

138544 EUR Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma 
maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" (Domes 25.03.2021. lēmums Nr.2854 
"Par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-501 „Pirmā pasaules kara 
mantojuma tūrisma maršruta  un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”/ „World War I 
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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 

heritage tourism route and expositions for attracting visitors to border area” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu")  
106231 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Ēkas Daugavas ielā 10, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā 
pielāgošana Līksnas pagasta pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un autonomo funkciju veikšanai” īstenošanai  (Domes 
05.05.2021. lēmums Nr.3010 "Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ēkas Daugavas ielā 10, Līksnā, Līksnas 
pagastā, Daugavpils novadā pielāgošana Līksnas pagasta pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un autonomo funkciju 
veikšanai” īstenošanai ")  
279647 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ceļu (60-12) Aveņi – d/s Daugava 
0.010-1.120km un (60-57) Ainavas – Mičurinietis seguma atjaunošana” īstenošanai (Domes 05.05.2021. lēmums Nr.3011 
"Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ceļu (60-12) Aveņi – d/s Daugava 0.010-1.120km un (60-57) Ainavas – Mičurinietis 
seguma atjaunošana” īstenošanai")  
68058 EUR Pašvaldības investīciju projekta “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, 
Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads” īstenošanai  (Domes 27.05.2021. lēmums Nr.3018 “Par aizņēmumu 
pašvaldības investīciju projekta “Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads” īstenošanai “)  

 

1 Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.15 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018.gadam” 16.1. un 
16.4.punktiem un atbilstoši Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra instrukcijas Nr.2 “Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 42.punktam. 

2  Atbilstoši Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra instrukcijas Nr.2 “Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 
izpildes un kontroles kārtība” 44.punktam. 

3  Atbilstoši Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra instrukcijas Nr.2 “Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 
izpildes un kontroles kārtība” 45.punktam. 

Pielikumā: 

1) Daugavpils novada pašvaldības 2021.gada budžets pa valdības funkcijām, 
2) Daugavpils novada pašvaldības 2021.gada budžetā plānotie izdevumi investīciju plāna iecerēm. 

 

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs     A.Kucins 


