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PASKAIDROJUMA RAKSTS  
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA BUDŽETA PROJEKTAM   

 
 

Ziņojums par Daugavpils pilsētas pašvaldības ekonomisko un sociālo situāciju 

 

Daugavpils – viena no Latvijas lielākajām pilsētām, kur atbilstoši Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes datiem, iedzīvotāju skaits uz  2018.gada 1.jūliju sastādīja 92260 

(gadu iepriekš – 93308). 2018. gadā Daugavpils pilsētas ekonomiskos rādītājus raksturo 

pozitīvas tendences, kas ir saistītas ar produkcijas apjomu pieaugumu apstrādes rūpniecībā, 

kravu apgrozījuma pieaugumu dzelzceļa pārvadājumu jomā un Eiropas Savienības 

struktūrfondu investīcijām. Strauji attīstījās metālapstrādes un mašīnbūves sektora uzņēmumi, 

vairāki no uzņēmumiem ir uzsākuši jaunu produkcijas veidu ražošanu un apguvuši jaunus 

tirgus. 2018. gadā tika uzsākta vairāku nopietnu investīciju projektu īstenošana šādās apstrādes 

rūpniecības jomās - elektronika, pārtikas rūpniecība, metālapstrāde. Dzelzceļa kravu 

apgrozījumu radītāju pieaugums Daugavpils dzelzceļa mezglā liecina, ka 2018. gadā tika 

pārvarēta krīze šajā nozarē. Saskaņā ar aktuālākajiem  LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem 

(2017.gads), Daugavpilī darbojas 4886 ekonomiski aktīvās statistikas vienības, 

komercsabiedrību un individuālo komersantu skaits saglabājās iepriekšējo gadu līmenī. Par 192 

cilvēkiem samazinājās pašnodarbināto personu skaits. Joprojām Daugavpilī komersantu skaits 

uz 1000 iedzīvotājiem ir viens no mazākajiem Latvijas lielo pilsētu vidū – 56 vienības. Lielākie 

pilsētas uzņēmumi ar apgrozījumu virs 25 milj. euro ir SIA “Axon Cable”, A/S “Latvijas 

Maiznieks”, SIA “Intergaz”, SIA “Mamas D”, A/S “Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca”, 

SIA “CCT”.   

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2017.gada trešajā ceturksnī sastādīja 763 euro. 

Saglabājas būtiskas iedzīvotāju darba samaksas atšķirības starp republikas pilsētām. Daugavpils 

pilsētā mēneša vidējā darba samaksa 2017.gadā bija zemākā starp republikas pilsētām un 

sastādīja  70.6% no valsts vidējā rādītāja. 

2018.gadā Daugavpilī samazinājās reģistrēto bezdarbnieku skaits. Gada beigās pilsētā 

bija reģistrēti 3505 bezdarbnieku (2017. gadā šajā periodā – 4001), bezdarba līmenis ir 7 %. 

(2017. gadā – 7,7%). Neskatoties uz to, ka pilsētā bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis 

samazinās, salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām, tas joprojām ir augsts. Kā arī, kvalificēta 

darbaspēka trūkums tiek minēta kā viena no problēmām, kas ir aktuāla pilsētas uzņēmējiem.  

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta rīcībā esošajiem datiem, 

lielākajos Daugavpils rūpniecības uzņēmumos 2018.gada pirmajos deviņos mēnešos tika 

saražota produkcija 186,53 milj. euro apmērā, kas ir par 11.4% vairāk nekā 2017.gada 
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attiecīgajā periodā. Ņemot vērā iepriekšminētos datus, saražotās produkcijas prognoze gada 

griezumā varētu būt 248 milj. euro apmērā.  

 
Rūpniecības nozares attīstība Daugavpilī, milj. euro 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)  

 
*produkcijas apjoms par 2018.gadu ir  provizorisks 

 
Saražotās produkcijas apjoma pieaugums ir vērojams vairākās nozarēs – gatavo 

metālizstrādājumu ražošanā - 12,6%;  ķīmiskās šķiedras ražošanas uzņēmumos par 17,8%, 

elektronisko kabeļu ražošanā - 12,3%. 2018.gadā Daugavpils ražošanas uzņēmumu struktūrā 

arvien vairāk dominēja mašīnbūve un ķīmiskās šķiedras ražošana, bet samazinājās apģērbu 

ražošanas un pārtikas rūpniecības īpatsvars.   

 
Ražošanas struktūra Daugavpils pilsētā 2018.gadā, % 

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments) 
 

 
 

Strādājošo skaits lielākajos ražošanas uzņēmumos 2018.gadā bija 5345 cilvēki, kas 

saglabājas pagājušā gada līmenī. Ražošanas apjoma palielināšanās pie konstanta strādājošo 

skaita norāda uz to, ka uzņēmumos tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas. Ņemot vērā 

iepriekšminētos datus par saražotās produkcijas apjoma pieaugumu var uzskatīt, ka iepriekšējos 

gados vērojamais ražošanas kritums ir pārvarēts. 
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Kravu apgrozījums Daugavpils dzelzceļa mezglā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

2018.gada pirmajos deviņos mēnešos ir pieaudzis par 22% (kopumā 1314.2  tūkstoši vagonu).  

Taču ievērojami (par 25-30%) ir samazinājies iekrauto un izkrauto vagonu skaits.  

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, Daugavpils lielākajās 

būvniecības komercsabiedrībās kopējais būvmontāžas darbu apjoms 2018.gada 9 mēnešos bija 

21,25 milj.  euro, kas salīdzinājumā ar 2017. gadu ir par 12% mazāks.  

2018. gadā pozitīvas tendences bija vērojamas arī pakalpojumu un tirdzniecības nozarē -  

pilsētā tika atvērtas vairākas jaunas viesnīcas (“Saules rati”, “SanMari”),  izveidoti vairāki 

ēdināšanas uzņēmumi - restorāns “SanMari”, kafejnīca “Saldā dzīve”, kafejnīca “Ezītis miglā”, 

kafejnīca “Papa  suši”, vairākas picērijas (“Pizza house”, “Crazy pizza”, “Itāļu pica”). Kopumā 

radītas vairāk kā 100 darba vietas. Pakalpojumu sfēras attīstība vieš cerību, ka tādejādi tiks 

piesaistīts lielāks tūristu un pilsētas viesu skaits, kā arī pakalpojumus aktīvāk izmantos arī 

pilsētas iedzīvotāji. 

No lieliem vairumtirdzniecības uzņēmumiem pirmām kārtām ir jāmin SIA “CCT” ar 

apgrozījumu 32 miljoni euro un  SIA “Intergaz” ar apgrozījumu 28 miljoni euro. 

 
Paskaidrojums Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta projektam 

 
 

2019. gads valstī sācies ar pagaidu budžetu. Saeima 2018. gada 6. decembrī atbalstīja 

grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, kas pilnveidoja pagaidu budžeta 

sagatavošanas principus. Pagaidu budžets neparedz politikas izmaiņas, jaunas iniciatīvas un 

jaunus risinājumus. Priekšlikumus jauniem pasākumiem izvirzīs jaunā valdība, iestrādājot to 

gadskārtējā valsts budžeta likuma projektā 2019.gadam. 

Lai pašvaldībām būtu nodrošināts funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, tika 

apstiprināta mērķdotāciju un dotāciju finansējuma sadale, aizņēmumu un galvojumu limiti ES 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.  

Turpinot nemainīgu likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. 

gadam” politiku, plānotie pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju ir 

19,6 procenti no plānotajiem kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai. 

2019.gada budžeta projekta sagatavošanai,  Daugavpils pilsētas pašvaldībā 2018.gada 

14.septembrī tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā tika iekļauti pašvaldības deputāti un 

speciālisti. Darba grupas sastāvs budžeta projekta sagatavošanas laikā tika grozīts, jo atsevišķi 

pašvaldības Domes deputāti bija izteikuši vēlmi  izslēgt tos no darba grupas sastāva.   
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Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta projekts izstrādāts  atbilstoši 

likumam „Par budžetu un finanšu vadību”, likumam  „Par pašvaldību budžetiem” un citu 

likumu un normatīvajos aktu prasībām, kā arī Daugavpils pilsētas domes noteikumiem par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, 

izpildi un kontroli.  

Lai nodrošinātu budžeta sasaisti ar pilsētas attīstības programmu, budžeta projekta 

sagatavošanas laikā tika vērtētas Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 

Investīciju plānā iekļautās aktivitātes. Atbilstoši pašreizējām prioritātēm un pieejamo finanšu 

resursu apjomam tiks veikti precizējumi Investīciju plānā. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības finanšu resursi izdevumu segšanai 2019.gadā ieplānoti  

124850536 euro apmērā, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā un aizņemtie līdzekļi. 

2019.gada laikā transfertu apjoms tiks precizēts atbilstoši faktiski saņemtajam finansējumam 

gada laikā, tas ir pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no 2019.gada septembra, kā arī jaunu 

programmu jeb projektu īstenošanai.  

Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu apjoms sastāda 96801956 euro , un tas ir lielāks 

nekā 2018.gada sākumā par 2.4 milj. euro jeb 2.53%.  

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada  budžets (euro) 

Rādītāji Pamatbudžets Speciālais 
budžets 

Ziedojumi un 
dāvinājumi 

Kopbudžets 

Resursi izdevumu segšanai (kopā) 120 943 603 3 887 221 19 712 124 850 536 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 12 926 725 1 195 746 19 712 14 142 183 

                                                                       
Ieņēmumi 

94 110 481 2 691 475 0 96 801 956 

Saņemti aizņēmumi 13 906 397 0 0 13 906 397 

Izdevumi, aizņēmumi, ieguldījumi 

(kopā) 
120 943 603 3 887 221 19 712 124 850 536 

Izdevumi  117 369 829 3 887 221 19 712 121 276 762 

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 381 852 0 0 381 852 

Aizņēmumu atmaksa 3 191 922 0 0 3 191 922 

 

Pašvaldības pamatbudžets sastāda 97.22% no kopbudžeta ieņēmumiem un  to veido - 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļi, azartspēļu nodoklis, pašvaldības 

nodevas un naudas sodi, ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas, ieņēmumi no budžeta 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ieņēmumi Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un transfertu ieņēmumi. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir plānoti 94110481 

euro apmērā, kas ir par 2.2 miljoniem euro vairāk nekā iepriekšējā pārskata gada sākumā. 
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Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi plānoti 43363887 euro apmērā – par 1.1 milj.euro mazāk 

nekā gadu iepriekš. 

   Speciālā budžeta ieņēmumi (bez ziedojumiem) 2019.gadam ir plānoti 2691475euro 

apmērā. Ziedojumi un dāvinājumi pašvaldības budžetā tiks iekļauti pēc to faktiskās 

saņemšanas. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais nodokļu ieņēmumu avots, un tā īpatsvars 

pašvaldības pamatbudžetā sastāda 42.2%. Turpinot iepriekšējā gada budžeta politikas un 

ievērojot likumā  “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” noteikto,  

iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību 

budžetiem ir palicis nemainīgs: pašvaldību budžetiem — 80 procentu apmērā un valsts 

budžetam — 20 procentu apmērā. 

Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra 

teritoriālo sadalījumu 2019.gadam nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, 

kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2017.gadā. Daugavpils pašvaldības 

īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos turpina 

samazināties un sastādīja 2.89 %. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē nodokļa likmes lielums, nodarbināto 

skaits, nodarbināto ienākumi, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un 

atvieglojumu apmērs. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu lielumu 2018.gadā ietekmēja likumdošanas 

izmaiņas saistībā ar nodokļu reformas pasākumiem, un tas turpināsies arī 2019.gadā.  2019.gadā 

ir paredzēts turpināt reformu: ienākumiem līdz 440 euro mēnesī tiek palielināts neapliekamais 

diferencētais minimums no 200 euro mēnesī 2018.gadā uz 230 euro mēnesī 2019.gadā, 

palielināts atvieglojums par apgādībā esošu personu no 200 euro mēnesī 2018.gadā uz 230 euro 

mēnesī 2019.gadā, palielināts pensionāra neapliekamais minimums no 250 euro mēnesī 

2018.gadā uz 270 euro mēnesī 2019.gadā. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze 2019.gadā Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai ir noteikta 39555124 euro apmērā, kas ir zemāka nekā iepriekšējā gadā (nodokļu 

prognoze 2018.gadā bija - 40493047 euro). Iepriekšējā gadā no 2018.gada ieņēmumiem 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai tika sadalīts 40313425 euro un 2019.gada sākumā tika saņemts 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 179622 euro apmērā.  

Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars pašvaldības budžetā sastāda 3,05 procentus un  

pamatojoties uz izstrādāto prognozi pašvaldības budžetā tiek plānoti ieņēmumi 2568541 euro 

apmērā. Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze 2019.gadam ir zemāka 

nekā iepriekšējā gadā, kuru ietekmēja  nodokļa summa par īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo 
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vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu  Latgales speciālās ekonomiskās zonas licencētajiem 

komersantiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņa un citi faktori. 

2019.gada 1.janvārī stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”. 

Saistošo noteikumu mērķis ir sakārtot pilsētas vidi un motivēt Daugavpils iedzīvotājus 

deklarēties faktiskajā dzīvesvietā.  

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem no 2019.gada  1.janvāra nekustamā īpašuma 

nodokļa likme 1,5% apmērā tiek piemērota dzīvokļiem, individuālajām dzīvojamajām mājām, 

kā arī dārza mājām (vasarnīcām) ar kopējo platību virs 100 kvadrātmetriem, ja objektā  uz 

taksācijas gada 1.janvāra plkst.0.00 dzīvesvieta netika deklarēta nevienai personai. Dārza 

mājām (vasarnīcām) ar kopējo platību 60 - 100 kvadrātmetri, kurās taksācijas gada 1.janvāra 

plkst.0.00 dzīvesvieta netika deklarēta nevienai personai, tiek piemērotas diferencētas nodokļa 

likmes atkarībā no objekta kadastrālās vērtības un platības. 

Likme 1,5% apmērā tiek piemērota arī jaunbūvēm, kurām beidzās būvatļaujas derīguma 

termiņš. Tika  paplašinātas objektu kategorijas, kurām tiek piemērota  paaugstināta nodokļa 

likme 3% apmērā – tās ir zemes vienības vai zemes vienības daļas, kas netiek uzturētas 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

 Bez tam, 2019.gadā paredzēts iekasēt iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa 

parādus un soda sankcijas 300000 euro apmērā.  

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi prognozēti 400000 euro apmērā. Azartspēļu nodokli 

maksā kapitālsabiedrības, kas likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” noteiktajā 

kārtībā saņēmuši speciālu atļauju azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Ienākumi no 

azartspēļu nodokļa 75% apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 25% apmērā ieskaitāmi 

tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle.  

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā tiek plānoti, ņemot vērā iepriekšējo gadu 

faktisko izpildi un tiek prognozēti 360600 euro apmērā. Pamatojoties uz Domes Īpašuma 

pārvaldīšanas departamenta sniegto informāciju, no darījumiem ar īpašumiem  tiks iekasēti 

120000 euro. Atbilstoši   likumam “Par nodokļiem un nodevām” un pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem “Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā”, plānots iekasēt valsts (pašvaldību) 

nodevas 120000 euro apmērā. Lielākie nodevu ieņēmumi ir nodevas par vārda, uzvārda, 

tautības ierakstu maiņu personas apliecinošos dokumentos, nodevas par reklāmu, afišu un 

sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, nodevas par būvatļaujas saņemšanu,  nodevas par 

tirdzniecību publiskajās vietās. Naudas sodus saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

un par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem plānots saņemt 90000 euro apmērā. 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi sastādīs 30600 euro. Apstiprinot pašvaldības budžetu netiek 
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plānoti ieņēmumi no dividendēm, kuru lielums būs zināms tikai pēc kapitālsabiedrību 

saimnieciskā gada pārskata rezultātiem. Šī ieņēmumu posteņa  precizēšana tiks veikta 

2019.gada laikā. 

Pašvaldības budžeta iestādes, sastādot 2019.gada budžetu, ir plānojušas saņemt 

ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un pārējos budžeta iestāžu ieņēmumus 3937045 euro 

apmērā. Galvenie iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa 

bērnudārzu audzēkņu ēdināšanai, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, 

maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (pensijas) un citi ieņēmumi.  

Pašvaldību budžetu transfertus 900000 euro apmērā veido saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām par  izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Lielākais maksātājs ir 

Daugavpils novads, kura audzēkņi apmeklē pilsētas vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas 

izglītības iestādes.  

Valsts transfertu ieņēmumi (bez maksājumiem finanšu izlīdzināšanas rezultātā un 

ieņēmumiem projektu īstenošanai) pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos 2019.gadā tiek 

plānoti 13945161 euro apmērā. Saskaņā ar valsts budžeta likumu, konkrēts mērķdotācijas 

sadalījums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 

noteikts līdz 2019.gada 31.augustam, līdz ar to pašvaldības budžetā pedagogu darba atlīdzībai 

un izglītības iestāžu uzturēšanai mērķdotācijas apjoms paredzēts 11526028 euro apmērā. 

Papildus iepriekš minētajam, plānots saņemt valsts budžeta transfertus: 

- māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 12256 euro apmērā; 

- pirmklasnieku un ceturtklasnieku ēdināšanai  pašvaldības skolās 784749 euro  apmērā; 

- mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēs 197313 euro apmērā; 

- asistenta pakalpojumiem, kas ietver atbalstu izglītojamai personai 43988 euro apmērā; 

- sociālā atbalsta programmām 1259298 euro apmērā ( grupu dzīvokļiem 9505 euro, 

asistentu pakalpojumiem I un II grupas invalīdiem 1205207 euro, rehabilitācijas 

pakalpojumiem 8961 euro, atbalsts audžuģimenēm 35625 euro); 

- atskurbšanas pakalpojumu daļējai kompensācijai 41460 euro apmērā; 

- Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 

16985 euro; 

- Programmai "Latvijas skolas soma" 63084 euro. 

Projektu īstenošanai plānots saņemt 9874901 euro. Informācija par pašvaldības budžetā 

plānotājiem projektiem ir atspoguļota paskaidrojuma raksta pielikumā. 
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Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā tiek izmantotas nodokļu ieņēmumu 

prognozes, kuras bija par pamatu, apstiprinot Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna 

projektu 2019.gadam. 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā, nosakot valsts budžeta dotāciju 

pašvaldībām,  ievēroja šādus nosacījumus: 

- lai nodrošinātu pašvaldībām stabilu, funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu, un 

nodrošinātu, ka nevienai no pašvaldībām nav izlīdzināmo ieņēmumu samazinājums, kā arī, lai 

nodrošinātu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā noteikto principu - radīt pašvaldībām 

līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, 50 procenti no speciālās dotācijas tika 

integrēti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales 

principiem, 50 procenti no speciālās dotācijas tika pievienoti valsts budžeta dotācijai pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fondam; 

-valsts budžeta dotācijas apjoms par bērniem bērnunamos -par vienu bērnu 8540 euro 

gadā un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros -par vienu iemītnieku 4270 euro gadā, 

kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim. 

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (kopā ar iepriekšējā gada atlikumu) 

2019.gadā sastādīs 19938636 euro, speciālā dotācija 1507183 euro. Valsts budžeta dotācija par 

iemītniekiem veco ļaužu pansionātā, kas tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim sastādīs 

17080 euro.  

Bez tam, 2019.gada sākumā tika saņemta iepriekšējā gada nesadalītā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 384597 euro apmērā. 

Pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā sastādīs 117369829 euro, kas ir par 6.1 milj. euro 

vairāk salīdzinot ar 2018.gada sākumā apstiprinātajiem izdevumiem. Bez tam, 2019.gadā 

aizņēmumu atmaksai tiks novirzīti 3191922 euro, kā arī  381852 euro tiks ieguldīti  

kapitālsabiedrību pamatkapitālā.  

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
 

Izdevumu kategorija 2017.gads 
(izpilde) 

2018.gads 
(plāns) 

2019.gads 
(plāns) 

2019.gads salīdzinājumā ar 
2018.gadu 

izmaiņas 
(euro) 

izmaiņas 
(procentos) 

Vispārējie valdības dienesti 
4 255 948 6 203 240 7 112 774 909 534 14.66 

Sabiedriskā kārtība un drošība 
1 991 770 2 586 446 2 515 152 -71 294 -2.76 

Ekonomiskā darbība 
12 335 026 18 577 162 21 735 452 3 158 290 17.00 

Vides aizsardzība 
2 270 313 2 422 966 2 854 570 431 604 17.81 

Pašvaldības teritorijas un 
mājokļu apsaimniekošana 6 014 496 8 459 945 8 509 633 49 688 0.59 
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Veselība 
170 412 522 261 695 825 173 564 33.23 

Atpūta, kultūra un reliģija 
8 885 671 10 044 328 9 672 758 -371 570 -3.70 

Izglītība 
42 622 238 51 459 521 52 823 663 1 364 142 2.65 

Sociālā aizsardzība 
9 178 558 10 957 464 11 450 002 492 538 4.49 

 

Izdevumi kopā 87 724 432 111 233 333 117 369 829 6 136 496 5.52 

 
 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2019.g. 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi pa nozarēm 

 

 

Daugavpils pilsētas domes darbības nodrošinājumam paredzēti 4594340 euro, no tiem 

izdevumi atlīdzībai sastāda 74 procentus no kopējā izdevumu apjoma. Pilsētas mārketinga 

pasākumu īstenošanai paredzēti 234814 euro, kas tiks novirzīti informatīvo materiālu – bukletu, 
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afišu izdošanai, publikācijām un informatīvo materiālu izvietošanai masu informācijas 

līdzekļos.  

Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu  realizācijai 

paredzēti 28295923 euro (projekti, kuru īstenošanu nodrošina Daugavpils pilsētas dome). 

Projektu finansēšana tiks nodrošināta no Eiropas Savienības līdzekļiem 9168899 euro apmērā, 

ārvalstu finanšu palīdzības 13328 euro apmērā, pašvaldības dotācijas no vispārējiem 

ieņēmumiem 1191706 euro apmērā, naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā 4659344 euro 

apmērā, aizņēmumiem 13262646 euro apmērā. Starp lielākajiem projektiem var minēt (projektu 

atšifrējumu skat. pielikumā): 

- Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība, līdz Smilšu un Kauņas ielas 

krustojumam; 

- Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība, II 

kārta; 

- Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

sakārtošana  atbilstoši mūsdienīgām prasībām; 

- Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par 

Profesionālās izglītības kompetenču centru un infrastruktūras modernizācija; 

- Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

modernizācija. 

Pašvaldības parādu procentu un pakalpojumu nomaksai, fiskālai darbībai un banku 

pakalpojumiem  paredzēti līdzekļi 297190 euro apmērā.  

Savstarpējiem norēķiniem, lai segtu izdevumus par Daugavpils pilsētas bērnu apmācību 

citu pašvaldību vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, ir paredzēti līdzekļi 

350000 euro apmērā.  

Atskurbšanas pakalpojumi personām, kuras ir nonākušas bezpalīdzīgā stāvoklī tiek 

sniegti SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”. Apmaksa tiek veikta par faktiski sniegto 

Detoksikācijas palātas pakalpojumu daudzumu.  Daļēja finansējuma piešķiršana notiek no 

valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, taču šis finansējums nesedz 

faktiskās izmaksas, kuras rodas sniedzot šo pakalpojumu. 2019.gadā plānots saņemt 41460 euro  

no valsts budžeta un 55540 euro paredzēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par 

pārvadājumiem autobusos un tramvajos sastādīs 5391817 euro. To veido zaudējumu 

kompensācija par pašvaldības piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem – 4271669 euro 

un papildus pievienotās vērtības nodoklis 512600  euro un zaudējumu kompensācija, kas rodas 
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kā starpība starp pārvadātāju gūtajiem ieņēmumiem un izdevumiem 607548 euro.  Pašvaldība 

kompensē izdevumus par braukšanas maksas atvieglojumiem šādā apmērā: 

- Personām, kuras saņēmušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu (tramvajā un 

autobusā) un nestrādājošām  personām, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts 

priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi 

kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos 

(tramvajā un autobusā) – 1273500 euro; 

- personām, kurām piešķirta III invaliditātes grupa un kurai piešķirts trūcīgās vai 

maznodrošinātās personas statuss, (tramvajā un autobusā) – 23678 euro; 

- personām, kuras saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (tramvajā vai autobusā) 

– 13339 euro; 

- represētām personām (tramvajā un autobusā) – 69107 euro; 

- daudzbērnu ģimenes locekļiem (tramvajā un autobusā) -233036 euro; 

- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem  bērniem – 90625 euro; 

- nestrādājošiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem (vienā no 

sabiedriskā transporta veidiem) – 7286 euro; 

- nestrādājošiem Afganistānas kara dalībniekiem vai bojā gājušo karavīru vecākiem 

(vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – 5732 euro; 

- par braukšanu svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos  – 

142790 euro; 

- visiem pasažieriem pilsētas svētku laikā (sestdienā un svētdienā) – 27679 euro; 

- pensionāriem Starptautiskajā veco ļaužu dienā (1.oktobrī) – 246 euro; 

- personām ar invaliditāti Starptautiskajā Invalīdu dienā (3.decembrī) – 125 euro,  

- pirmsskolas vecuma bērniem – 159219 euro; 

- vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri deklarējuši 

pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā – 2188700 euro; 

- profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri apgūst 

profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 

programmas, un kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Daugavpils pilsētas 

administratīvajā teritorijā – 36607 euro. 

Bez tam, no valsts budžeta tiks saņemta kompensācija par personu ar I vai II grupas 

invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personu, kas pavada personu ar I 

grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvadāšanai – 542825 
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euro apmērā un zaudējumu kompensācijai pilsētas nozīmes maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% 

no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas – 28589 euro. 

Sporta medicīnas centra finansēšanai ir paredzēti līdzekļi 184463 euro apmērā. Sporta 

medicīnas centrā izveidotas 11.5 amata vienības, tai skaitā  2019.gadā palielināts amata vienību 

skaits par vienu  amata vienību,  lai kvalitatīvi varētu apkalpot pilsētas sportistus gan medicīnas 

centrā, gan sacensību laikā.  Iepriekšējā gadā Sporta medicīnas centru apmeklēja 1472 bērni. 

Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumiem (kopā pa visām iestādēm) tiks izlietoti 

398921 euro, tai skaitā 51126 euro Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumam 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 2019.gadā  ir plānots iesaistīt programmā 412 

jauniešus vecumā no 13 līdz 14 gadiem  un 1058 jauniešus vecumā no 15 līdz 19 gadiem. 

Daugavpils pilsētas dome līdzfinansē arī Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības 

programmu, lai jauniešiem būtu vairāk iespēju vasaras laikā tikt nodarbinātiem. Nodarbinātības 

valsts aģentūras nodarbinātības programmas ietvaros tiks izveidotas 79 darba vietas. Ņemot 

vērā, ka daudzas pašvaldības iestādes iesaistās nodarbinātības programmā, tad līdzekļi šim 

mērķiem 2019.gadā tiek plānoti konkrētās iestādes budžetā.   

Jauniešu neformālās izglītības centram izdevumi paredzēti 44236 euro apmērā. Centrs 

savu  darbību uzsāka 2012.gadā un pašreiz tajā darbojas 28 jauniešu organizācijas. Centrā tiek 

realizētas daudzas programmas, piemēram, „Deju kursi”, Mūsdienu māksla”, „Sports un 

veselība”, „Jauniešu radošās personības attīstība”, „Vēsturiskā rekonstrukcija un modelēšana”, 

„Teātra māksla” un citas programmas. 

Vasaras atpūtas nometnēm tiks piešķirts finansējums 88465 euro apmērā un 86208 

euro tiks izlietoti nometņu organizēšanai no vecāku līdzmaksājumiem. Tiks rīkotas 19 atpūtas 

nometnes 880 dalībniekiem, palielināta atlīdzība nometņu vadītājiem.  

Aktīvās atpūtas pasākumiem paredzēti 69758 euro. Jaunatnes nodaļa turpinās organizēt 

tradicionālos jauniešu festivālus un pasākumus jauniešu vidū. Bez tam, 2019.gadā tiks 

organizēti vairāki jauni pasākumi. Starp jauniem pasākumiem var minēt  - pasākums “Bultu 

kaujas” ar mērķi popularizēt loka šaušanu, pasākums “Jauno dziedātāju konkurss “Jaunatne 

var!”” ar mērķi sekmēt indivīda izaugsmes iespējas un attīstību, notiks Robotikas festivāls.  

Apbalvojumu fondam ir paredzēti 8000 euro – Gada balvai, balvai „Goda 

daugavpilietis”, balvai „Mūža ieguldījums”.  Iepriekšējā gada nogalē tika palielināti 

apbalvojumu apmēri.  

Kultūras pasākumam - raidījuma „Muzikālā banka” latviešu vērtīgāko dziesmu 

aptaujas noslēguma – fināla apbalvošanas koncertam Daugavpilī ir paredzēti 79140 euro. 

Pasākumu organizē VSIA „Latvijas Radio” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi.  
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Līdzfinansējums spēlfilmu veidošanai ir paredzēts 50000 euro apmērā. Iepriekšējā gada 

nogalē,  Domē tika apstiprināts konkursa nolikums, kurš nosaka kārtību,  kādā Daugavpils 

pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu  Latvijas spēlfilmas  veidošanai atklāta projektu 

konkursa veidā ar mērķi  veicināt Daugavpils pilsētas atpazīstamību un popularizēšanu audio  

vizuālo formātu ietvaros – filmā.   

Augstāko sasniegumu sportistu atbalstam pašvaldība ir paredzējusi finansējumu 85000 

euro apmērā. Tas tiks piešķirts mācību treniņu nometņu organizēšanai izciliem sportistiem, kuri  

ir sasnieguši labus rezultātus Eiropas un pasaules mēroga sacensībās.  

Teatrālās darbības atbalstam paredzēti 110000 euro. Daugavpils teātris ir kultūrvides 

sastāvdaļa, kas nodrošina daudzpusīgu un kvalitatīvu teātra mākslas produktu radīšanu un 

sekmē tā pieejamību plašai sabiedrībai, nodrošina kvalitatīvu atpūtu brīvajā laikā.  

Sakrālā mantojuma saglabāšana. 2017.gada nogalē tika apstiprināts Sakrālā 

mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums, kurš noteica, ka arī pašvaldības var piedalīties 

sakrālā mantojuma uzturēšanā - tām ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt finansējumu 

izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu 

darbu veikšanai un labiekārtošanai. Pašvaldība ir apstiprinājusi kartību, kāda tiek piešķirts 

finansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai, lai atbalstītu Baznīcas, kas ir  pilsētas kultūrvides 

neatņemama sastāvdaļa. Šim mērķim ir ieplānoti 40000 euro.  

Pašvaldības stipendijas. Ar mērķi stimulēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un 

tālākizglītību, atbilstoši Domē noteiktajai kārtībai, pašvaldība piešķir pašvaldības stipendijas 

labākajiem augstskolu studentiem. Stipendiju piešķiršanai budžetā paredzēti līdzekļi 165525 

euro apmērā. No 2014.gada pašvaldība piešķir stipendijas topošajiem ārstiem, lai ieinteresētu 

ārstus strādāt Daugavpils veselības aprūpes iestādēs, tai skaitā šobrīd tiek piešķirtas stipendijas 

50 topošajiem mediķiem.  

Medicīnas personāla piesaiste veselības aprūpes jomā. Ņemot vērā, ka pašvaldības 

teritorijā esošajās medicīnas iestādēs saglabājas  speciālistu trūkums vairākās veselības nozarēs, 

2015.gada nogalē pašvaldība ir nolēmusi no valsts budžeta nefinansētiem rezidentiem segt pilnā 

apmērā izdevumus, kas saistīti ar rezidentu apmācību. Par ārsta – speciālista piesaistes 

nepieciešamību lemj Domes Veselības aprūpes plānošanas komisija. Jau šobrīd no pašvaldības 

budžeta apmācības izdevumi tiek segti 9 topošajiem ārstiem. Šiem mērķiem ieplānoti 58379 

euro. 

Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās. Daugavpils pilsētas dome ir vairāku 

sabiedrisko organizāciju biedrs, tai skaitā, pašvaldības intereses tiek pārstāvētas Latvijas 

pašvaldību savienībā, Latvijas Lielo pilsētu asociācijā, Latgales reģiona attīstības aģentūrā un 

citās organizācijās. Dalības maksa biedrībās 2019.gadam paredzēta 123659 euro apmērā.  
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Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Ņemot vērā sabiedrisko organizāciju nozīmīgo 

lomu un līdzdalību pašvaldībai svarīgu sociālo problēmu risināšanā, Sabiedrisko organizāciju 

īstenotajiem pasākumiem pašvaldības līdzfinansējums tiks piešķirts no sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonda, kura apmērs sastāda 90500 euro. Līdzekļus no šī fonda ir tiesīgas saņemt 

organizācijas, kuras sagatavojušas un iesniegušas pieteikumu atbilstoši pašvaldībā noteiktajai 

kārtībai.  

Uzņēmējdarbības veicināšana. Šajā budžeta programmā ir paredzēts finansējums 

138213 euro apmērā. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un sniegtu atbalstu biznesa ideju 

autoriem, turpināsies Grantu konkurss „Impulss”. Paredzēts finansējums konkursu rīkošanai 

starp uzņēmējiem - „Labākais uzņēmējs Daugavpilī” un finansējums izstādei „Uzņēmēju dienas 

Latgalē”. 

Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti) ir 

atšifrēti saistošo noteikumu pielikumā Nr. 4. Daugavpils pilsētas domes investīciju projektiem 

ir paredzēts finansējums 260955 euro apmērā. 

Energopārvaldības pasākumi. Līdzekļi 5800 euro apmērā  paredzēti energopārvaldības 

sistēmas uzturēšanai sistēmas auditam, energopārvaldības sacensību organizēšanai.  

Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai – inventāra lietu, zemes 

robežu plānu izstrādei, pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā paredzēti 83146 euro. 

Pašvaldības mājokļu un teritoriju uzturēšanai un apsaimniekošanai paredzēti 925167 

euro. Šie līdzekļi tiks novirzīti pašvaldībai piederošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu 

remontdarbiem 340245 euro apmērā, pašvaldībai piederošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu 

kapitālajiem remontiem – 170000 euro, teritorijas plānojuma izstrādei – 55564 euro, samaksai 

par decentralizētas kanalizācijas sistēmas  reģistra izveidi un uzturēšanu – 21952 euro,  zemes 

nomas izdevumiem, komunālo pakalpojumu apmaksai par brīvajiem dzīvokļiem un telpām, un 

citiem izdevumiem. 

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai tiek piešķirts atbilstoši 

Domes saistošajiem noteikumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumu īstenošanai, ja to 

tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai 

veselībai, vai kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas. 

Šim mērķim ir ieplānoti 158400 euro. 

Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās  tiek piešķirts, ievērojot efektīvāko ieguldījumu atmaksāšanās principu, ilgtspējības, 

maksimāla enerģijas ietaupījuma un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas principus, lai 
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iespējami īsā laika posmā tiktu panākts iespējami lielāks enerģijas ietaupījums. 

Līdzfinansējuma apjoms tiek noteikts pēc publiskā iepirkuma un tiek piešķirts ievērojot Domē 

apstiprināto kārtību. Šādiem pasākumiem budžetā paredzēts finansējums 297000 euro apmērā.  

Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai  piešķir  dzīvojamās mājas vai zemes gabala, kura apbūvei ir spēkā esoša 

būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un uz kura ir izbūvēti vismaz ēkas pamati, 

pieslēgumam,  ražošanas objektu apbūves teritorijā esošās ražošanas ēkas pieslēgumam. 

Finansējums pieslēgumiem paredzēts 85135 euro apmērā.  

Nekustamo īpašumu iegādei, nojaukšanai, teritoriju attīstībai ir ieplānoti 411919 euro, 

tai skaitā,  īpašumu nojaukšanai 58900 euro, nekustamo īpašumu iegādei pašvaldības īpašumā 

274540 euro, metu konkursam Latgales zoodārza teritorijas attīstības projektam 10000 euro un 

citiem izdevumiem.  

Bāriņtiesa nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko 

interešu un tiesību aizstāvēšanu, izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un 

sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību, piedalās lietas izskatīšanā 

tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas 

izskatīšanā par nepieciešamu. Bāriņtiesas darbībai un tās funkciju nodrošināšanai paredzēti 

finanšu līdzekļi 227002 euro apmērā. Bāriņtiesā ir ieplānots ieviest jaunu amata vienību – 

arhivārs. 

Pilsētnieka kartes ieviešanai paredzēti 150000 euro. Dome jau iepriekšējā gadā uzsāka 

darbu pie pilsētnieka kartes ieviešanas projekta izpētes. Summa paredzēta projekta realizācijas 

uzsākšanai.     

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.  Uzsākot 2018./2019.mācību gadu, Daugavpils 

pilsētas Izglītības pārvaldes tiešajā padotībā bija 47 izglītības iestādes. To starpā  - 27 

pirmsskolas izglītības iestādes un 18 vispārizglītojošās iestādes, interešu izglītības iestāde 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, kā arī profesionālās izglītības 

kompetences centrs Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”. 

2018./2019.mācību gadā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošajās 

izglītības iestādēs strādā 1693 pedagogi, 1320 tehniskie darbinieki un 80 Pārvaldes 

administrācijas darbinieki.  Izdevumi atlīdzībai sastāda gandrīz 69 procentus no iestādes kopējā 

budžeta. Budžetā ir iestrādāts amatalgas palielinājums apkalpojošam personālam un  papildus 

divu stundu apmaksa pirmsskolas izglītības iestāžu grupu pedagogiem. 

 Izglītības pārvaldes budžetā 2019.gadam plānoti līdzekļi 36631140 euro apmērā, kas 

tiks novirzīti pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un 
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pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa nodrošināšanai,  asistentu pakalpojumiem, 

audzēkņu ēdināšanai, ēku remontdarbiem un citiem mērķiem: 

- pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai – 14433911 euro; 

- vispārizglītojošo skolu darbībai – 15033383 euro; 

- interešu un profesionālajai izglītībai – 1262370 euro; 

- Izglītības pārvaldes vadībai un metodiskajam darbam  – 1324077 euro; 

- mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei – 299657 euro; 

- izglītojamo bezmaksas ēdināšanai – 2348975 euro; 

-izglītības iestāžu investīciju projektiem – 762652 euro; 

-asistentu pakalpojumiem – 59172 euro; 

-Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu projektu īstenošanai – 1013000 euro; 

-jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumiem 93943. 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un 

ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus ir izstrādājusi Daugavpils pilsētas vispārējās 

izglītības iestāžu attīstības stratēģiju 2018.-2025.gadam ar mērķi  sniegt objektīvu ieskatu 

izglītības jomas situācijā kopumā, noteikt izglītības attīstības stratēģiskos virzienus, prioritātes 

un plānotās rīcības līdz 2025.gadam. Papildus dokumentā izstrādāti pamatoti priekšlikumi 

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstībai, ņemot vērā esošo sociāli ekonomisko un 

demogrāfisko situāciju un tendences, kā arī noteikti izglītības iestāžu darbības efektivitātes 

novērtēšanas rādītāji.  

Daugavpils izglītības iestāžu tehniskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas nolūkos 

tika un tiks īstenoti vairāki projekti. Gandrīz visas Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības 

iestāžu ēkas – 77,8% no kopējā ēku skaita, ir atjaunotas, paaugstinot to energoefektivitātes 

līmeni Vispārējo izglītības iestāžu fiziskā infrastruktūra ir labā tehniskā stāvoklī, savukārt 

iekštelpās ir nepieciešami kosmētiskie remonti, kā arī materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

saskaņā ar vajadzībām un mūsdienīgām tendencēm. Kopumā, lai paaugstinātu izglītības iestāžu 

kvalitāti, vairākās izglītības iestāžu ēkās ir nepieciešama apkures sistēmas modernizācija, 

iekštelpu infrastruktūras uzlabošana un apgaismojuma sistēmas modernizācija. 

Remontdarbus  izglītības iestādēs (atšifrējums pielikumā Nr.4) paredzēts veikt no 

pašvaldības budžeta un piesaistot aizņemtos līdzekļus. Tiks turpināta  teritorijas 

modernizēšanas projektu izstrāde un realizēšana pirmsskolas izglītības iestādēs, paredzēta 

tehniskās dokumentācijas izstrāde Stropu  pamatskolas – attīstības centra ēku telpu 

piemērošanai  ratiņkrēslu lietotājiem, turpināsies 17.vidusskolas ēkas pārbūve  - aktu zāles telpu 

bloka izbūves darbi un citi darbi.    
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Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskola “Saules skola”. Finansējums skolai 2019.gadā sastādīs 1040585 euro.   

2018./2019. mācību gadā Kompetences centrā iespējams apgūt trīspadsmit profesionālās 

vidējās izglītības programmas, profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā 

māksla”, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides programmas un interešu izglītības 

programmas bērniem un pieaugušajiem. 

 Papildus līdz šim realizētajām funkcijām Kompetences centrs ir kļuvis par  nozares  

metodisko centru, koordinējot  reģiona Bērnu mākslas skolu darbu, kā arī organizējot karjeras 

izglītības pasākumus dizaina nozarē. Kompetences centra  mācību programmas tiek veidotas tā, 

lai skolas absolventi būtu gan sagatavoti darba tirgus prasībām, gan spētu turpināt studijas 

augstākajās mācību iestādēs.  

Visu šo uzdevumu koordinācijai Kompetences centrā  2017. gada septembrī nodibināta 

padomdevēja institūcija – Saules skolas Konvents, kur pārstāvēti nozares profesionāļi – darba 

devēju pārstāvji, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Latgales plānošanas reģions, ka arī Latvijas 

dizaina autoritātes. 

Pēdējos 5 gados audzēkņu skaits pakāpeniski palielinās, 2018. gadā 1. oktobrī vidējās 

izglītības posmā mācījās 138 audzēkņi, bet profesionālās ievirzes posmā – 337 audzēkņi. 

Kopējais izglītojamo skaits – 475 audzēkņi. 

Kopš 2016. gada Kompetences centra dibinātājs – Daugavpils pilsētas dome – ERAF 

programmas 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības 

iestāžu skaitu” otrās atlases kārtas ietvaros realizē projektu “Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) 

un infrastruktūras modernizācijas II. kārta”.  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” budžeta apmērs 2019.gadā 

sastādīs 3279129 euro. Sporta joma ir piedzīvojusi vairākas reorganizācijas, tai skaitā arī  

2018.gadā– Sporta pārvalde kļuva par juridiski patstāvīgu iestādi  un tai tika atgriezta sporta 

bāzu apsaimniekošana.   

Sporta pārvaldes vadībai ir plānoti 341065 euro. Ir ievērojami audzis izdevumu apjoms 

atlīdzībai, sakarā ar jaunu amata vienību izveidošanu. Arī  šogad tiek palielināts amata vienību 

skaits – papildus jurista amata vienība.  

Sporta pasākumu rīkošanai paredzēti 578677 euro.  2019. gadā Daugavpilī paredzēti 

vairāki interesanti un vērienīgi sporta pasākumi. Tiek plānoti pilsētas čempionāti futbolā, 

volejbolā, pludmales volejbolā, hokejā, basketbolā, pauerliftingā, karatē, orientēšanās, 

vieglatlētikā, boksā, brīvajā cīņā, tenisā, makšķerēšanā, šaušanā. 
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Jau kārtējo gadu Daugavpilī tiek plānots rīkot starptautisko turnīru taekvondo 

“Astankov Cup”, starptautisko turnīru sambo cīņā "Daugavpils SAMBO Open", starptautisko 

sporta meistaru brāļu Krupeņinu piemiņas turnīru grieķu – romiešu cīņā, starptautisko veterānu 

F.Vilcāna piemiņas kausu volejbolā, starptautisko Leonarda un Aleksandra Purvinsku piemiņas 

turnīru boksā, starptautisko karatē turnīru "Baltic Funakoshi cup", starptautisko karatē 

čempionātu "Daugavpils Fortress", starptautisko H.Silova turnīru augstlēkšanā.  

2019.gadā tiek plānots, ka pilsētā norisināsies pasaules līmeņa sporta deju sacensības 

„WDSF Daugavpils Open 2019”. 

Pilsētas tautas sporta attīstībai tiek plānots organizēt BigBank Skrien Latvija Daugavpils 

posmu, vēsturisko skrējienu „Daugavpils – Mežciems”, Sniega dienu, Sieviešu dienas hokeja 

sacensības, Daugavpils sporta dienu, Eiropas sporta nedēļu un Latvijas Veselības nedēļu.  

Sporta organizācijām atbalsts tiks piešķirts 630000 euro apmērā.  

Sporta bāzu uzturēšanai paredzēts fiansējums 1501365 euro. Lai nodrošinātu visus 

sportistus ar telpām treniņu nodarbībām, papildus pašvaldības sporta objektiem tiek īzīrētas 

sporta bāzes  arī citur - valsts iestādēs. Sakarā ar jaunas sporta bāzes izveidoāanu Cietokšņa ielā 

61, tiek palelināts amata vienību skaits – papildus 3,5 amata vienības  ēkas pārvaldnieks un 

ēkas uzraugi. 

Sorta pārvalde piedalīsies jauniešu nodarbinātības pasākumā, šim mērķim paredzot 

11415 euro.  

Sporta nometņu rīkošanai vasarā tiks izlietoti 206805 euro, tai skaitā 105985 euro 

finansēs pašvaldība un 100820 euro būs vecāku līdzmaksājums. Vasarā notiks 12 sporta 

nometnes 1308 dalībniekiem. 

Tehniskās dokumentācijas izstrādei un celtniecības darbiem šautuves sektora  ķieģeļu 

mūra pašnesošās sienas pastiprināšanai un atjaunošanai paredzēti 9802 euro.   

Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skola  2019.gadā plāno turpināt 4 licencēto 

programmu īstenošanu, kas arī paredz nepieciešamo kritēriju izpildi dotācijas saņemšanai no  

Izglītības un zinātnes ministrijas. Skolas reorganizācija tika veikta 2018.gadā. Bērnu un 

jaunatnes sporta skola tika sadalīta un izveidotas vēl divas jaunas sporta skolas. Bērnu un 

jaunatnes sporta skola  plāno palielināt izglītojamo skaitu un grupu skaitu, uz doto brīdi skolā ir 

43 grupas, 695 audzēkņi un skolā strādā 20 treneri. Latvijas čempionātos startē 26 komandas 7 

vecuma grupās un visas komandas ir līderu grupās vai pat pirmo vietu ieguvēji, izņemot 

basketbola zēnu komandas, kas tikai sākušas savus startus. Iestādes izdevumi sastāda 496166 

euro, tai skaitā, pašvaldības finansējums -283269 euro un valsts budžeta finansējums 212897 

euro.  Proporcionāli, lielāko daļu uzturēšanas izdevumu veido Daugavpils Bērnu un jaunatnes 
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sporta skolas kārtējie izdevumi, tā ir atlīdzība, darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas, izdevumi par precēm un pakalpojumiem.  

Daugavpils Futbola skolas primārais uzdevums ir turpināt attīstīt komandas spēlētāju 

spējas, sekmēt viņu vispārējo un sportisko attīstību. Iestāde plāno piedalīties daudzos augsta 

līmeņa starptautiskos turnīros. Sākot no U13 vecuma, Latvijas jaunatnes čempionātos visu 

komandu uzdevums ir tikt starp trīs labākajām valsts komandām. Iestādes audzēkņu skaits 

turpina nemitīgi palielināties. Vēl 2016. gadā iestādē ar futbolu nodarbojās 389 bērni, bet šobrīd 

jau 475. Savā darbā iestāde nodrošina ne tikai Izglītības un zinātnes ministrijas kritēriju izpildi, 

bet arī ievēro Latvijas Futbola federācijas noteikumus un prasības. Skolas audzēkņi ir 

nodrošināti ar laba līmeņa sporta inventāru un ekipējumu, kā arī atbilstošiem treniņu 

apstākļiem. Starp lielākajiem skolas organizētajiem pasākumiem jāmin starptautiskais turnīrs 

“Daugavpils Cup 2019”, kurā ik gadu piedalās vairāk nekā 200 komandas no sešām valstīm, kā 

arī sezonas noslēguma pasākums, kurā tiek sveikti visi iestādes izcilnieki. Šis pasākums 

Latvijas Futbola federācijas vērtējumā ir vislabāk organizētais pasākums starp visām futbola 

skolām un klubiem. Kopējais 2019. gadā plānotais iestādes budžets sastāda 436899 euro.   

Daugavpils Ledus sporta skola tika izveidota iepriekšējā gadā. Daugavpils pašvaldības 

profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde ,,Daugavpils Ledus sporta skola” 2019.gadā 

plāno turpināt 7 licencēto profesionālās izglītības programmu īstenošanu, akreditēt divas 

programmas mākslas un sporta vingrošanā, kas paredz kritēriju izpildi dotācijas saņemšanai no 

Izglītības ministrijas. Tiek plānots  palielināt audzēkņu skaitu skolā. Izglītības programmu 

izpildei un sportistu rezultātu uzlabošanai tiek plānots palielināt finansējumu inventāram un 

ekipējumam, transporta pakalpojumiem,  sacensību organizēšanai. Skolas budžets 2019.gadā 

sastādīs 390793 euro. 

Daugavpils individuālo sporta veidu skola arī tika dibināta iepriekšējā gadā. 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” 

realizē 22 licencētās un akreditētās programmas. 2019.gadā skolas audzēkņi startēs Latvijas 

Jaunatnes Olimpiādē, sasniedzot un uzlabojot rezultātus, īpaši vieglatlētikā, peldēšanā u.c. 

sporta veidos. Viens no skolas uzdevumiem ir palielināt audzēkņu skaitu, kas ir iekļauti LR 

izlases sastāvā visās vecuma grupās. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi nākotnē plānota 

jaunu sporta bāzu būvniecība vai rekonstrukcija, aprīkojot tās ar mūsdienīgu sporta inventāru, 

kas atbilst tehniskām prasībām un piemērojot tos mācību-treniņu procesa īstenošanai un kā 

vietējā mēroga, tā arī starptautisko sacensību sarīkošanai (piemēram, šaušanas, boksa un 

vieglatlētikas nodaļas). Finansējums Daugavpils individuālo sporta veidu skolai sastādīs 

983860 euro. Jāatzīmē, ka valsts finansējums treneru atlīdzībai ir nepietiekošs, tāpēc pašvaldība 

šim mērķim piešķir finansējumu no sava budžeta.  
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Komunālās saimniecības pārvaldes izdevumu apjoms 2019.gadā sastādīs 9922281 euro 

(t.sk. programma „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti). Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

galvenie uzdevumi 2019.gadam ir: 

- saskaņā ar iestādes budžeta plānu 2019.gadam nodrošināt un organizēt Daugavpils 

pilsētas administratīvās teritorijas ielu apgaismojuma infrastruktūras ekspluatāciju, 

ierīkošanu, būvniecību, remontu, uzturēšanu un paplašināšanu; 

- izstrādāt un īstenot vides aizsardzības un sanitārās tīrības pasākumus atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām saskaņā ar budžeta plānu 2019.gadam; 

- organizēt Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras (pilsētas ielu, ietvju, 

caurbraucamo pagalmu, auto stāvlaukumu, luksoforu, ceļa zīmju) objektu apsekošanu, 

uzturēšanu, projektēšanu, atjaunošanu un būvniecību, luksoforu sistēmas uzturēšanu, 

koordinēt satiksmes organizācijas un satiksmes drošības jautājumus; 

- nodrošināt Daugavpils pilsētas teritorijas videonovērošanas sistēmas paplašināšanu, 

pilsētas teritorijas apzaļumošanu, kapsētu uzturēšanu, dzīvnieku uzturēšanu dzīvnieku 

patversmē, bērnu sporta un atpūtas laukumu uzturēšanu, projektēšanu un būvniecību, kā 

arī aprīkojuma iegādi, pilsētas vides objektu uzturēšanu, projektēšanu un būvniecību, 

pilsētas ielu noformēšanu masu pasākumu un svētku laikā; 

- pārzināt Daugavpils pilsētas mežu, to apsaimniekošanu un nodrošināt to uzraudzību 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, organizēt Daugavpils pilsētas mežu un parku 

inventarizāciju, mežu un parku attīstības programmas izstrādi, veidot un paplašināt 

mežu datu informatīvo bāzi, izstrādāt monitoringa programmu un veikt monitoringu 

pilsētas mežos un meža parkos; 

- izstrādāt lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanas, apsaimniekošanas un attīstības 

programmas, organizēt to ieviešanu, kontrolēt lietus kanalizācijas aku un gūliju 

remontu, risināt jautājumus par lietus kanalizācijas apkalpošanu, izstrādāt lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu atjaunošanas, apsaimniekošanas un attīstības principus un 

organizēt to realizēšanu Daugavpils pilsētas ielās. 

Komunālās saimniecības pārvaldes budžeta pozīcijas tiks izlietotas šādiem mērķiem: 

1) Komunālās  saimniecības pārvaldes administrācijas darbības nodrošināšanai (atlīdzība, 

sakaru pakalpojumi, transporta uzturēšana un citi administratīvie izdevumi ) – 600170 

euro; 

2) Videonovērošanas sistēmas uzturēšanai un attīstībai paredzēti 70612 euro, tai skaitā: 

- jaunu videonovērošanas objektu projektēšanas darbiem – 9184 euro; 

- videonovērošanas sistēmas iekārtu avārijas remontam 14238 euro: 
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- piekļuve datu pārraides kanālam videonovērošanas veikšanai – 47190 euro. 

3) Nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju drošību uz ūdens, 215102 euro tiks izlietoti 

Glābšanas dienesta darbībai, lai nodrošinātu ūdenslīdēju un glābšanas dežūrdaļas – 

glābšanas stacijas darbu un  spētu operatīvi reaģēt uz negadījumu gan vasaras, gan 

ziemas periodā. Ir ieplānota moduļveida ofisa konteinera iegāde un ūdens/gaisa 

termometra/pulksteņa iegāde; 

4) Daugavpils pilsētai piederošo un īpašumā esošo publisko mežu uzturēšanai un kopšanai, 

inventarizācijai, mežaparku atjaunošanai (priežu stādu iegādei)  tiks novirzīti 26647 

euro; 

5) Ceļu un to kompleksa investīciju projektiem ir paredzēti 883616 euro, tai skaitā 

izdevumi 347194  euro apmērā tiks segti no aizņēmuma. Finansējums tiks novirzīts 

šādu darbu veikšanai: 

- ielu ar asfalta un grants segumu atjaunošanai, pārbūvei, izbūvei – 766949 euro; 

- luksoforu izbūvei – 61022 euro; 

- autoruzraudzībai un būvuzraudzībai – 48790 euro; 

- pilsētas ielu apgaismojuma būvniecības darbiem – 6855 euro. 

6) Ceļu un to kompleksa periodiskai uzturēšanai paredzēti 1268978 euro, kas tiks novirzīti 

šādu darbu veikšanai: 

- greiderēšanas darbiem – 268700 euro; 

- asfaltbetona seguma bedrīšu remontam un plaisu aizliešanai ar hermētiķi  – 167840 

euro; 

- aizsargzonas pēc ielu un ietvju remontdarbiem atjaunošanai – 256700 euro; 

- ceļa zīmju, ceļa barjeru, gājēju nožogojumu tehniskai apsekošanai un uzturēšanai – 

254000 euro; 

- luksoforu objektu tehniskai apkalpošanai – 94700 euro; 

- horizontāla marķējuma ierīkošanai – 129563 euro; 

- ātruma vaļņu ierīkošanai un ātruma attēlošanas displeju uzturēšanai  – 17500 euro; 

- dzelzceļa pārbrauktuves apkalpošanai – 20000 euro; 

- lietus ūdens novadīšanai no ielu klātnes – 10700 euro; 

- pārvadu remontdarbiem  22275 euro; 

- citiem darbiem -  27000 euro. 

7) Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti 2326082 euro; 

8) Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzēti 522688 euro, kas tiks novirzīti pilsētas lietus 

ūdeņu  novadīšanai un strūklakas ūdens daudzuma patēriņam, lietus ūdens kanalizācijas 

tīklu apkalpošanas darbiem, lietus ūdens kanalizācijas tīklu projektēšanas darbiem; 
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9) Pilsētas apgaismošanai paredzēti 1260675 euro; 

10) Dzīvnieku labturēšanas pasākumiem paredzēti 119677 euro - dzīvnieku uzturēšanai 

patversmē; 

11) Pilsētas apstādījumu uzturēšanai, veidošanai un atjaunošanai paredzēti 908162 euro, kas 

tiks novirzīti pilsētas apzaļumošanas darbiem, zālienu kopšanai, puķu konstrukciju  

remontiem, koku zāģēšanai; 

12) Pilsētas vides objektu uzturēšanai un veidošanai paredzēti  959456 euro. Finansējums 

tiks  izlietots šādiem mērķiem: 

- Pilsētas ielu noformēšanai, dekorējumiem svētkiem un pasākumiem – 514275 euro; 

- Atpūtas vietu (Jātnieku skvērs) labiekārtošanai – 77500 euro; 

- Ūdens infrastruktūras elementu uzturēšanai – 37250 euro; 

- Pilsētas vides objektu uzturēšanai un izgatavošanai (soli, urnas, baneri, stendi, suņu 

pastaigas laukumi, sabiedriskā transporta pieturas, žogi, kāpnes , atbalsta sienas)  - 

258120 euro; 

- Nožogojumiem – 13060 euro; 

- Pārējiem darbiem – 59251 euro. 

13) Kapsētu teritoriju apsaimniekošanai paredzēti 490266 euro; 

14) Aktīvās atpūtas objektu uzturēšanai un veidošanai paredzēti 270150 euro, kas tiks 

izlietoti esošo bērnu rotaļu laukumu uzturēšanai, jauna rotaļu laukuma projektēšanai, 

slidotavai. 

Kultūras pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi 747595 euro apmērā. 2019.gadā 

Daugavpilī, līdzās ik gadu svinamajiem valsts svētkiem (Latvijas Republikas Neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas svinībām, Lāčplēša dienai, Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienai), ieražu svētkiem („Plašajai Masļeņicai”, Otrajām Lieldienām, Līgo svētkiem, Otrajiem 

Ziemassvētkiem), kā arī citiem pilsētā ik gadu rīkotajiem nozīmīgajiem pasākumiem (Pilsētas 

svētkiem, Rīgas ielas svētkiem, Mūzikas un mākslas festivāla „Daugavpils ReStArt”, 

S.Mihoelsa dienām, Mākslas dienām, Dzejas dienām, Egles iedegšanai utt.) norisināsies vairāki 

Starptautiskie festivāli, kas pēc to nolikumiem notiek ik pēc diviem gadiem un ir iekļaujami 

minētā gada pasākumu plānā. Tie ir XIII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls „Sudraba 

zvani” janvārī, XVI Starptautiskais Pavasara džeza mūzikas festivāls „Jaz.Joy.Spring.” aprīlī un 

XVI Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls „Daugavpils 2019”. 2019.gadā plānoto 

pasākumu plāns tiek papildināts ar jaunu pasākumu -  Starptautiskais ielu teātru un klaunādes 

festivāls, kas ir veltījums mūsu novadniekam, aktierim, pasaulslavenā klauna Koko 

izgudrotājam Nikolajam Poļakovam. Pasākuma mērķis ir popularizēt klaunādes žanru, 
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uzaicinot mūsdienīgās klaunādes pārstāvjus no dažādām valstīm (ir uzrunāti kolektīvi no 

Beļģijas, Francijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas). 

Latviešu kultūras centra darbībai ir paredzēti 1499125 euro. Kultūras centrs ir valsts 

nozīmes arhitektūras pieminekļa – Vienības nama, apsaimniekotājs. Tā galvenais uzdevums ir 

nodrošināt kultūras procesa nepārtrauktību un labvēlīgu vidi tautas mākslas un profesionālo 

kolektīvu darbībai. Kultūras centrā darbojas 17 kolektīvi un 2 profesionālie kolektīvi – orķestris 

„Daugavpils Sinfonietta”, PPIO „Daugava”. Kolektīvos ir 360 dalībnieki. Kolektīvu darbībai 

pašvaldības budžetā ir paredzēti 521318 euro.  Šogad ir paplašināts orķestra „Daugavpils 

Sinfonietta” dalībnieku  skaits par 2,75 vienībām un ieviesta juriskonsulta 0.5 amata vienība.  

Latviešu kultūras centrs ir vairāku pasākumu organizētājs. Notiks šādi pasākumi  – Forštadtes 

mikrorajona diena, Daugavas pērle, Medus un ķiploku svētki, Muzikālais augusts Daugavpilī 

un citi.  

Poļu kultūras centram ir ieplānoti izdevumi 76533 euro. Centrā ir 8.35 amata vienības, 

t.sk. tika izveidota 0.5 amata vienība – instrumentāla ansambļa vadītājs. Centrs aktīvi piedalās 

dažādos pilsētas pasākumos, tas tuvina jauniešus poļu kultūras un mākslas izzināšanai, sekmē 

jauno talantu māksliniecisko spēju pilnveidošanu. 

Baltkrievu kultūras centram izdevumu apjoms paredzēts 95830 euro apmērā. Centra 

mērķis ir baltkrievu nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšana un attīstīšana. Centrā ir 8 

likmes, tai skaitā jauna 0.5 amata  vienība – kormeistars, kas patstāvīgi iestudēs un publiski 

atskaņos dažādus skaņdarbus ar kori, vokālo ansambli vai citiem muzikāliem  kolektīviem. 

2019.gads norisināsies Baltkrievu kultūras centra 20 gadu jubilejas zīmē. Centrā strādā vairāki 

radošie amatierkolektīvi -  baltkrievu tautas dziesmu ansamblis „Kupalinka”, deju ansamblis 

„Ļanok”, vokāli instrumentālais ansamblis „Praleski”, teātra studija „Pauļinka”, kora kapella 

„Spadčina”, akordeonistu ansamblis „Kvitnejuči maj”. Kopējais radošo kolektīvu dalībnieku 

skaits ir vairāk nekā 80 cilvēki.  

Baltkrievu kultūras centrs  gadā organizē un vada vairāk nekā simts pasākumus, tajā 

skaitā arī plašus pasākumus, kā Starptautiskais tautas kultūras festivāls “Baltkrievu gadatirgus 

Daugavpilī”, Tautas svētki “Baltkrievu Kupalle”, Baltkrievu kultūras dienas. Tāpat arī kolektīvi 

aktīvi piedalās visos svētkos un pasākumos Daugavpilī (Slāvu kultūras dienās, Dzejas dienās, 

Meteņos, Lieldienās, Pilsētas svētkos, Ziemassvētkos u.c.), folkloras festivālos Latgalē, Lietuvā 

un Baltkrievijā. Baltkrievu kultūras centra darbība bagātina pilsētas kultūras dzīvi, kā arī 

veicina pozitīvu starpkultūru dialogu un integrācijas procesus. 

Krievu kultūras centrs  paredzējis rīkot plašu pasākumu klāstu  par godu kultūras centra 

25.gadadienas svinībām. Svinību  kulminācija notiks 24.maijā - Slāvu kultūras dienā. Krievu 

kultūras centrs gatavojas daudzu ārzemju viesu uzņemšanai. Sakarā ar folkloras kolektīva 
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“Rusiči” 35.gadadienas svinēšanu paredzēts iegādāties jaunus tērpus. Ar mērķi sekmīgi 

attīstīties, kora diriģenta likme palielināta  līdz 0.5, kas nepieciešams kora “Maļinovij zvon” 

tālākai darbībai. Kopējā summa Krievu kultūras centram sastādīs 218932 euro. 

Daugavpils pilsētas domes iestāde „Kultūras pils” 2019.gadā plāno atsākt savu 

pamatdarbību. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir organizēt jau XI Starptautisko bērnu un 

jauniešu cirka mākslas festivālu “PARAD ALLE” 2019, kurš dod iespēju latviešu cirka 

kolektīviem iepazīties savā starpā, kā arī dod iespēju kontaktēties ar citiem kolektīviem no 

Eiropas valstīm un stimulē jauniešu cirka kolektīvu radošu attīstību. Plānotais dalībnieku skaits 

110 cilvēki. Plānots organizēt Skolnieku muzikālo konkursu “Pop Clip” 2019. Konkursa mērķis 

ir dod iespēju Daugavpils pilsētas skolēniem parādīt, attīstīt radošas un muzikālas spējas, 

veicināt pieredzes apmaiņu.  2019.gadā pamatbudžetā iekļauta skatuves stieņu cēlējmehānismu 

vadības un automātikas sistēmas modernizācija sakarā ar sistēmas novecojumu (uzliktas 

1972.gadā) un biežu izmantošanu pasākumos. Investīciju projektu plānā  2.stāva foajē un mazās 

zāles grīdas parketu atjaunošana par kopējo summu 12 000 euro.  Kopējā summa Kultūras pils 

darbībai sastādīs 334827 euro.  

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs kļuvis par svarīgu tūrisma objektu, kas sekmē 

augstas kvalitātes kultūras produktu un pakalpojumu attīstību, rada pieeju augstvērtīgām 

profesionālās mākslas izpausmēm. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra uzturēšanai, 

pasākumu īstenošanai paredzēti 993755 euro (t.sk. nodarbinātības programma 3261 euro). 

2019.gadā tiks nodrošina centra izstāžu, simpoziju, konferenču, biennāles, koncertu, izglītības 

programmu nepārtrauktība, paredzēta  M.Rotko oriģināldarbu nomaiņa, uzsāksies darbs pie 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ekspozīcijas – Martinsona māja izveides.  

Latgales centrālā bibliotēka ir Daugavpils pilsētas domes kultūras, izglītības un 

informācijas iestāde, kas veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas Daugavpils pilsētas 

pašvaldības teritorijā. Iestādes struktūru veido galvenā bibliotēka, 6 filiāles un 2 ārējie 

apkalpošanas punkti - Daugavgrīvas cietumā un VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā 

slimnīca”.  Saskaņā ar Bibliotēku likumu, bibliotēkas lietotāju apkalpošana un bibliotēkas 

informācijas sistēmu izmantošana ir bezmaksas.  Kopumā bibliotēku darbībai paredzēti 884319 

euro (t.sk. nodarbinātības programma 5450 euro).  Saskaņā ar Rīcības un investīciju plāna 

163.punktu 2018.-2019. gados plānota IT bāzes uzlabošanu, iegādājoties jaunus datorus 

bibliotēku lietotājiem. Esošie datori tika saņemti 2007.-2008. gadā Latvijas publisko bibliotēku 

attīstības projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros. Vairāk nekā 10 gadus datorus intensīvi izmanto 

publisko bibliotēku apmeklētāji. Pašlaik datori atrodas kritiskā tehniskā stāvoklī un nespēj 

nodrošināt lietotāju vajadzības. 2018. gadā, citu aktivitāšu dēļ, jaunie datori netika iegādāti, līdz 

ar to, 2019. gadā plānots iegādāties 55 datoru komplektus ar attiecīgo programmnodrošinājumu.  
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2019. gadā tiks atklāts LCB Digitālo aktivitāšu centrs. Centrā plānots koncentrēt visas 

bibliotēkas aktivitātes, kas saistītas ar iedzīvotāju apmācību (senioru apmācība darbam ar 

datoru vai planšetdatoru; informācijpratības, novadmācības un bibliotekārās stundas skolēniem, 

studentiem un citām mērķgrupām; robotikas, 3D modelēšanas un programmēšanas nodarbības 

bērniem un citas aktivitātes). Centrā tiks izvietots bibliotēkas novadpētniecības krājums, 

apmeklētājiem tiks piedāvāti tradicionālie un elektroniskie novadpētniecības resursi, savukārt 

Daugavpils pilsētas un kaimiņ reģionu tūrisma objekti tiks popularizēti ar kinect viktorīnas, 

interaktīva ceļojuma un virtuālās realitātes palīdzību. Centra aktivitāšu norisi nodrošinās esošie 

bibliotēkas darbinieki. 

Novadpētniecības un mākslas muzejs nodrošina kultūrvēstures un dabas ekspozīciju, kā 

ar informācijas pieejamību par Daugavpils novadu un Daugavpils pilsētu. Muzeja darbībai 

izdevumi ieplānoti 431707  euro apmērā. Arī 2019.gadā muzejs savus apmeklētājus piesaistīs ar 

pamatekspozīcijām, jaunām krājuma izstādēm, daudzveidīgām interaktīvām programmām, 

mākslas un privātkolekciju izstādēm, tematiskiem pasākumiem un citām aktivitātēm.Tiek 

plānots, ka arī 2019.gadā muzejs būs pieejams bez brīvdienām un to apmeklēs 30 tūkst. 

apmeklētāju.  

2018.gada nogalē muzeja krājumā esošo muzejisko priekšmetu skaits sasniedza  gandrīz 

99 tūkstošus.  2019.gadā krājums tiks papildināts par 400 -500 muzejiskiem priekšmetiem, t.sk.  

2 mākslas darbi,  novada kultūrvēstures liecības – antikvāri sadzīves priekšmeti, mēbeles, XX 

gs. grāmatas, monētas, fotogrāfijas un citi priekšmeti. 

Ņemot vērā, ka pirmo autorleļļu festivālu 2018.gadā apmeklēja vairāk nekā 4500 

cilvēku, tas ir ieguvis īpašu vietu starp Daugavpils pilsētas kultūras pasākumiem un ir kļuvis 

par daugavpiliešu un pilsētas viesu gaidītu notikumu. Ir iecerēts, ka šis festivāls turpmāk 

Daugavpilī tiks organizēts katru gadu un šogad notiks 2.Starptautiskais autorleļļu festivāls. 

Eiropas muzeju akcijas „Muzeju nakts - 2019” (18.05.) laikā tiks ļauts baudīt kultūru 

netradicionālā laikā un neformālā atmosfērā. Daugavpilī izdzīvot Muzeju nakts burvību varēs 

divpadsmit kultūras un pašvaldības iestādēs. Lai ar muzeja vērtībām tiktu iepazīstināta vēl 

plašāka publika, izmantojot netradicionālas komunikācijas formas, muzeju akcijas noslēgumā ir 

ieplānota performance „Ziedu duets”, kas ir absolūts jaunums Baltijā. 

2018.gadā uzsākts darbs pie Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja jauna 

vizuālā tēla izveides un jauna tūrisma produkta izstrādes. Muzeja modernizācija dos spēcīgu 

impulsu tūrisma attīstībai Daugavpilī. Lai atbilstoši iecerei, iegūtu muzeja infrastruktūras 

saglabāšanas un uzlabošanas vīziju, tika organizēts atklāts  metu konkurss. 

2019.gadā muzeja infrastruktūras modernizācijas būvprojekta izstrādi muzeja vadība ir 

noteikusi par muzeja tālākās attīstības galveno prioritāti. 
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Latgales zoodārzs. Daugavpils ilgstoši var lepoties ar iestādi, kura īsteno bērnu un 

pieaugušo ekoloģisko audzināšanu un izglītošanu uz dzīvnieku kolekcijas ekspozīcijas pamata. 

Latgales zoodārza izdevumi 234084 euro apmērā paredzēti  iestādes darbības nodrošināšanai.  

Zoodārzs veic tūristu un apmeklētāju ekoloģisko audzināšanu dzīvnieku ekspozīcijā (plānots ap 

38 000 apmeklētāju), pētniecību (plānotas 3 zinātniskās publikācijas, 3 konferences ar 6 

referātiem), dabas aizsardzību (plānots darbs ar Eiropas nozīmes sugām: Eiropas purva 

bruņurupuci, sarkanvēdera ugunskrupi kā arī citām herpetofaunas sugām un invazīvajām 

sugām). Realizējot Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-

2020.gadam Rīcības un investīciju plāna Aktivitāti „Latgales zoodārza ekspozīcijas 

pilnveidošana un attīstība” ir iecerēts vērienīgs projekts - Džungļu pasaules un Purva parka 

izveide. 

Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra savu darbību uzsāka 2016.gadā ar mērķi 

veicināt tūrisma nozares attīstību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Aģentūras 

2019. gada budžeta projekts ir plānots, lai nodrošinātu ne tikai iestādes pamatfunkciju veikšanu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, bet arī īstenotu Aģentūras vidējā termiņa darbības 

stratēģijas rīcības pasākumu plānu un  darba plānu kārtējam gadam, kā arī, lai veicinātu sniegto 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, attīstītu jaunas, inovatīvas idejas. Finansējums aģentūrai 

sastādīs 350452 euro (t.sk.nodarbinātības programma 9784 euro). 2019.gadā amatu saraksts 

tiks papildināts ar apmeklētāju centra speciālista 0.5 slodzi, tādējādi aģentūrā kopā būs 13.75 

amata vienības. Daugavpils tiks pārstāvēta starptautiskajās izstādēs Balttour 2019 Rīgā, 

Adventur 2019 Lietuvā, ITB Berlin 2019 Vācijā, kā arī, pieredzes apmaiņas nolūkos, plānota 

dalība kara rekonstrukcijas festivālos Leipcigā un Maskavā vai Sanktpēterburgā. 2019.gada 

budžetā iekļauti izdevumi festivāla Dinaburga 1812 organizēšanai un  2.Starptautiskās tūrisma 

kontaktbiržas organizēšanai.  

Pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību Daugavpils pilsētas 

administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu „Par policiju” un Daugavpils pilsētas pašvaldības 

policijas nolikumu. Iestādes uzdevumu izpildei un darbības nodrošināšanai 2019.gadā tiks 

piešķirti asignējumi 2132436 euro apmērā. Sakarā ar lielu noslogotību un pieaugot atbildības 

līmenim, plānots paaugstināt policijas darbinieku amatus un atjaunot vecākā inspektora amatu. 

Pašvaldības policijā  izveidotas 133 amata vienības (tai skaitā 6 apkalpojošā personāla amata 

vienības). Sakarā ar to, ka Pasaules Policijas un Ugunsdzēsēju Sporta Spēles notiek vienu reizi 

divos gados, pieaug izdevumi komandējumiem. Pasaules Policijas un Ugunsdzēsēju Sporta 

Spēles šogad norisināsies  Ķīnā.  

2019.gadā plānots turpināt apmācīt Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 

darbiniekus pēc licencētas (Licence Nr.461) Pašvaldības policijas darbinieku apmācības 
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programmas un  plānots ieviest Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbinieku neformālās 

izglītības programmu “Lietvedība administratīvā pārkāpuma lietās”, ko īsteno Valsts policijas 

koledžas Latgales filiāle. 

Sociālais dienests nodrošina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības administrēšanu pašvaldības teritorijā. Tā misija - risināt katru individuālo 

sociālo gadījumu un nodrošināt atbilstošu pakalpojumu pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, 

kuriem tas ir nepieciešams, veicināt pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšanos sociālo problēmu 

risināšanā un sociālo pārmaiņu īstenošanā, piesaistot nepieciešamos resursus.  Sociālā dienesta 

izdevumu apjoms sastāda 8126328 euro (t.sk. nodarbinātības programma 5708 euro). 

Daugavpils pilsētas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, nodrošinās pabalstu izmaksu 

atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un sociālo pabalstu izmaksai tiks novirzīti 

4031347 euro. 2019.gada budžetā ieplānoti līdzekļi: 

- dzīvokļa pabalstam, malkas iegādei, palīdzībai ārkārtas situācijās, mājokļa pielāgošanai 

1483789 euro apmērā; 

- garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai  333960 euro apmērā; 

-  veselības aprūpes atbalstam (pacientu iemaksām, medikamentu iegādei, polisēm, 

ārstnieciskām procedūrām)  794820 euro apmērā; 

- bērnu un pieaugušo cilvēku ēdināšanai 346777 euro apmērā; 

- kancelejas preču iegādei 55435 euro apmērā; 

- pirts pakalpojumiem 123126 euro apmērā; 

- daudzbērnu ģimenēm 156382 euro apmērā; 

- sociālām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm 322562 euro apmērā; 

- pabalstam bērna piedzimšanas gadījumā 219600 euro apmērā; 

- pārējai palīdzībai 194896 euro apmērā. 

Papildus sociālajiem pabalstiem no pašvaldības budžeta tiek uzturētas daudzas Sociālā 

dienesta struktūrvienības, kas sniedz atbalstu sociāli atstumtām personām, invalīdiem un gados 

veciem cilvēkiem, nodrošinot gan pajumti, gan ēdināšanu, gan sociālo aprūpi. Izdevumi sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem sastāda  1105384 euro, tai skaitā: 

- Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem – 206314 euro; 

- Ģimenes atbalsta centrs/patversme -  89526 euro; 

- Grupu dzīvokļi  - 40487 euro; 

- Dienas centrs “Saskarsme”  - 98645 euro; 

- Sociālā patversme -197491 euro; 

- Nakts patversme – 88890 euro; 

- Aprūpes mājas birojs – 264811 euro; 
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- Sociālā māja – 119220 euro. 

Arī 2019.gadā cilvēki ar invaliditāti pašvaldībā varēs saņemt asistenta pakalpojumu. 

Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus 

mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, 

biedrību u.c.). Asistentu pakalpojumiem izdevumi sastādīs 1345694 euro. Līdzekļi tiks saņemti 

no valsts budžeta.   

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.790 „Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību 

veikušām pilngadīgām personām”, tiks saņemts finansējums 8961 euro apmērā sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1613 „Kārtība, 

kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”, tiks 

saņemts finansējums 8795 euro apmērā psihologu pakalpojumu apmaksai. Finansējums tiks 

saņemts no Latvijas bērnu fonda.  

Sociālā dienesta vadības  izdevumi 2019.gadā sastādīs 1313210 euro. 

Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā 

Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt 

plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt 

ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un 

rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši 

savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev 

piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija - lielie 

institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem 

un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. Projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Latgales reģionā” īstenošanai šogad plānoti 261104 euro. 

Sociālo programmu investīciju projektiem ieplānoti 46125 euro, tai skaitā lifta 

remontam Dienas aprūpes centrā personām ar garīgā rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21, 

remontdarbiem ēkā Šaurā ielā 23.   

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs nodrošina mājokli, 

pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj 

sevi aprūpēt. Personu skaits (vidējais), kuras atrodas šī centra aprūpē ir 272 gados veci cilvēki, 

tai skaitā 13 cilvēki īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā. Pensionāru sociālā apkalpošanas 

teritoriālā centra darbībai līdzekļu apjoms sastādīs 1647971 euro. Šogad sociālās apkalpošanas 

teritoriālajā centrā  iecerēts  izveidot  mazgāšanas telpu klientiem, kuri nespēj pārvietoties un 

izstrādāt būvprojektu lifta uzstādīšanai 1.korpusā.   
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Bērnunams – patversme „Priedīte” nodrošina bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem un bērniem invalīdiem diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo 

rehabilitāciju, kā arī bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. Iestādes  

funkciju izpildei paredzēti  937331 euro (t.sk. nodarbinātības programma 8153 euro).  

Audzēkņu skaits šajā iestādē pastāvīgi mainās - daži bērni atgriežas ģimenēs, citus adoptē, vēl 

citi nonāk viesģimenēs.  Bērnunamā-patversmē „Priedīte” dzīvo 53 bērni. 2018.gadā tika 

izveidotas divas dienas aprūpes grupas 15 bērniem, kā rezultātā pieauga budžetā plānotie 

izdevumi bērnu ēdināšanai. Sakarā ar dienas grupu izveidošanu, ir palielināts amata vienību 

skaitu – papildus divas sociālo aprūpētāju amata vienības. Aktuāls jautājums ir nodrošināt bērnu 

ratiņkrēslos transportēšanu uz iestādi un atpakaļ uz mājām. Šim mērķim plānots izmantot 

transportlīdzekli, kurš tiks iegādāts Pensionāru sociālā apkalpošanas teritoriālajam centram 

(transportlīdzekli izmantos abas iestādes).  

Finansējums investīciju projektiem (izņemot ES un citu finanšu instrumentu 

finansētie projekti), kuri tiks uzsākti vai turpināti piesaistot aizņemtos līdzekļus. Pašvaldības 

budžetā šim mērķim ir paredzēti līdzekļi 1334626 euro apmērā. Saistošo noteikumu 

10.pielikumā ir atšifrēti objekti, kuru realizāciju iecerēts uzsākt šogad. Kopējā summa projektu 

īstenošanai ir ievērojami lielāka, tāpēc 2019.gada laikā šiem mērķiem tiks piesaistīti aizņemtie 

līdzekļi.  Ņemot vērā, ka pašreiz nav stājies spēkā likums „Par valsts budžetu 2019.gadam” un 

nav zināmi kreditēšanas nosacījumi, finansējums investīciju projektiem 1334626 euro apmērā 

nav sadalīts pa objektiem. Tas tiks izdarīts, kad būs zināmi aizņemšanās nosacījumi, un līdzekļi 

tiks novirzīti 9. pielikumā minēto objektu līdzfinansēšanai (gadījumos, ja ņemot aizņēmumu 

būs nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu) vai to objektu finansēšanai, kuriem nevarēs 

piesaistīt aizņēmumu. Saistošo noteikumu 9.pielikumā minēto projektu summas tiks precizētas, 

kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam būs noslēgusies iepirkuma 

procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus vai sniegt pakalpojumus. 

Izdevumi saistošo noteikumu 9.pielikumā minēto projektu finansēšanai tiks iekļauti budžetā ar 

atsevišķu Domes lēmumu pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pārraudzības padomes 

atļaujas saņemšanas.  

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 500000 euro un projektu fonda līdzekļi 329576 

euro apmērā, pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem par līdzekļu piešķīrumiem, tiks 

pārdalīti konkrētiem mērķiem. 

 

Speciālā budžeta ieņēmumu apjoms sastāda tikai 2.78% no kopējiem ieņēmumiem, kas 

iezīmēti īpašiem mērķiem. Speciālā budžeta ieņēmumi ir prognozēti 2691475 euro apmērā. 
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Kopā ar iepriekšējā gada atlikumu 1195746 euro, speciālā budžeta ieņēmumi tiks novirzīti 

normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanai. 

Autoceļu (ielu) fondu līdzekļi tiks novirzīti pašvaldību ceļu seguma remontdarbiem. 

Izdevumi 2019.gadā ir ievērojami lielāki, jo šogad ir plānots apgūt iepriekšējā gadā neizlietotos 

autoceļu fonda līdzekļus.  

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi paredzēti augsnes un ūdens piesārņojošo stihisko 

izgāztuvju likvidācijai, pilsētas ūdenskrātuvju krastu un pludmaļu teritoriju attīrīšanai un 

pārbūvei, peldvietu ūdens kvalitātes kontrolei, peldēšanas zonas attīrīšanai no zemūdens 

makrofītu apauguma, izgāztuves „Demene” vides stāvokļa novērtēšanas darbiem un 

monitoringa novērojumiem, grāvju sakārtošanai pilsētas teritorijā, krūmu un koku nelikvīdu 

izciršanai, ainaviski degradēto teritoriju revitalizācijai, sanitāro konteineru, pārvietojamo 

biotualešu un āra roku mazgāšanas izlietņu uzstādīšanai un apkalpošanai sanitārās tīrības 

nodrošināšanai pilsētas administratīvajā teritorijā, zivju resursu pavairošanai un citiem 

pasākumiem. 

Mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem tiks saņemta zaudējumu 

kompensācijai par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un zaudējumu 

kompensācijai par invalīdu pārvadāšanu. 

 Pārējie īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi plānoti stādījumu atjaunošanai un 

atsavināšanas procesa nodrošināšanai. 

Speciālā budžeta  izdevumi 

Izdevumu kategorija 2017.gads 
(izpilde) 

2018.gads 
(plāns) 

2019.gads 
(plāns) 

2019.gads salīdzinājumā ar 
2018.gadu 

izmaiņas 
(euro) 

izmaiņas 
(procentos) 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 1900056 1762110 2865843 1103733 62.64 

Dabas resursu nodoklis 271798 300000 401711 101711 33.90 

Mērķdotācijas regulārajiem 
pasažieru pārvadājumiem 

396673 492730 585856 93126 18.90 

Pārējie speciālā budžeta 
īpašiem mērķiem iezīmētie 
līdzekļi 

25907 14924 33811 18887 126.55 

 

Izdevumi kopā 
2594434 2569764 3887221 1317457 51.27 

  

Pašvaldības saistības veido saņemtie aizņēmumi, sniegtie galvojumi un ilgtermiņa 

līgumi. Aizņēmumu piesaiste būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas. Aizņēmumu dzēšanai 

plānojas novirzīt 3191922  euro.  Pašvaldības ilgtermiņa saistības saimnieciskajā gadā nevar 

pārsniegt 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Daugavpils pilsētas 

pašvaldības ilgtermiņa saistības 2019.gadā  būs 11.39%  no ieņēmumu apjoma, tai skaitā 
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aizņēmumi – 3294831 euro, galvojumi –  655986 euro, citas ilgtermiņa saistības – 4027848 

euro. Kopējais saistību apjoms līdz to galīgajam dzēšanas termiņam ilgtermiņā, atbilstoši 

pašreiz spēkā esošajām procentu likmēm, sastāda 74.71 milj.euro.  

Budžetā ir plānoti aizņēmumi, kuriem saņemtas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomes atļaujas aizņēmumiem  vidējā termiņā un tiem, kurus 

plānots ņemt projektu finansēšanai, kopā 13906397 euro apmērā: 

- izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu, investīciju projektiem 260382 

euro; 

- ceļu un to kompleksa investīciju projektiem 347194 euro; 

- Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai 

un investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei - 13298821 euro. 

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 2019.gadā ieplānota 381852 euro apmērā: 

- SIA „Daugavpils ūdens” 219852 euro; 

- SIA „Daugavpils lidosta” 162000 euro. 

Detalizēta informācija par pašvaldības budžeta ieņēmumiem pa veidiem, pašvaldības 

budžeta iestāžu un programmu izdevumiem kārtējam saimnieciskajam gadam, iepriekšējā 

saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumiem,  aizņēmumiem, pašvaldības ilgtermiņa 

saistībām un sniegtajiem galvojumiem ir ietverta saistošo noteikumu pielikumos.  

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)    A.Elksniņš 

 


