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2019.gada 4.jūlijā                                                                                                      Nr.25 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 15.45 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 15.45 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par apropriāciju pārdali starp budţeta iestādēm un programmām. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 12 Domes deputāti –     A.Broks R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

                                                                        R.Joksts, V.Kononovs, N.Koţanova,  

                                                                        M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

                                                                        H.Soldatjonoka,.A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 3 Domes deputāti –  J.Dukšinskis – iemesls nav zināms 

                                                                          L.Jankovska – komandējumā 

                                                                          I.Kokina – iemesls nav zināms 

                                                                            

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                        I.Aleksejevs, E.Upeniece. R.Golovans, I.Šalkovskis 

 

                                      - pašvaldības budţeta iestādes darbinieki: 

                                        A.Pudāns, A.Dţeriņš 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                        S.Lukjanska, A.Meinarts, I.Dunaiskis        

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 
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1.§ (429.) 

 

Par apropriāciju pārdali starp budžeta iestādēm un programmām 

A.Pudāns, A.Zdanovskis, I.Prelatovs, A.Elksniņš 

       

A.Zdanovskis jautā, prominādes projektu varētu pabeigt nākošgad? 

A.Pudāns skaidro, cik finanšu līdzekļu jau izlietoti projekta īstenošanā. 

                        

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 

(A.Broks, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, V.Kononovs, R.Joksts, N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 2 (R.Eigims, 

A.Zdanovskis),Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

 1. Palielināt pašvaldības pamatbudţeta nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

ieņēmumus 93 000 EUR apmērā. 

2. Samazināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā „Pašvaldības ilgtermiņa 

aizņēmumi” – aizņēmumu pamatsummu atmaksai par 31 976 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

3. Samazināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā „Pašvaldības parādu 

procentu un pakalpojumu nomaksa”- maksājumiem par aizņēmumu apkalpošanu par 

12 600EUR  saskaņā ar 2.pielikumu. 

4. Samazināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā „Sakrālā mantojuma 

saglabāšana” par 13 209 EUR saskaņā ar 3.pielikumu. 

5. Samazināt apropriāciju Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90000073220, 

juridiska adrese: Saules  iela 7, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā  „Iestādes darbības 

nodrošināšana” – izdevumus siltumenerģijai par  93 953 EUR saskaņā ar 4.pielikumu. 

6. Veikt grozījumus Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90000073220, 

juridiska adrese: Saules  iela 7, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā „Investīciju projekti 

(izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)”, t.sk. palielināt dotāciju no 

aizņēmumu līdzekļiem par 89 091 EUR,  saskaņā ar 5.pielikumu. 

7. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās 

saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpilī)  

pamatbudţeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu 

finansētie   projekti) ”   par  86  860 EUR,  t.sk.   palielināt  dotāciju  no  aizņēmuma  līdzekļiem 

53 031 EUR apmēra, saskaņā ar 6.pielikumu. 

8. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās 

saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpilī) 

speciālā budţeta programmā „Autoceļu (ielu) fonda programma” par 26 492 EUR saskaņā ar 

7.pielikumu. 

9. Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļai veikto apropriācijas pārdali iekļaut kārtējos 

attiecīgā gada pašvaldības budţeta grozījumos. 

 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta programmas „Pašvaldības ilgtermiņa 

                     aizņēmumi”  ieņēmumu un izdevumu tāmes  grozījumi 2019.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta programmas „Pašvaldības parādu 

procentu un pakalpojumu nomaksa”  ieņēmumu un izdevumu tāmes  grozījumi 

2019.gadam. 
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3. Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta programmas „Sakrālā mantojuma       

saglabāšana”  ieņēmumu un izdevumu tāmes  grozījumi 2019.gadam. 

4. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Iestādes 

darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes  grozījumi 2019.gadam. 

5. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Investīciju 

projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes  grozījumi 2019.gadam. 

6. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

pamatbudţeta programmas „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu 

instrumentu finansētie projekti)” ieņēmumu un izdevumu tāmes  grozījumi 

2019.gadam. 

7. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

speciālā budţeta programmas „Autoceļu (ielu) fonda programma”  ieņēmumu un 

izdevumu tāmes  grozījumi 2019.gadam. 

 

Sēdi slēdz plkst.15.50 

 

 

Sēdes vadītāji:   

Domes priekšsēdētājs                (personiskais paraksts)                                     A.Elksniņš                                                               

 

Protokoliste                               (personiskais paraksts)                                       S.Rimicāne   

                       


