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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

 

2020.gada 6.aprīlī                                                        Nr.164                                                                               

                                                                                                                       (prot.Nr.17,  2.§) 

           

 

Par apropriācijas pārdali  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Veikt apropriācijas samazināšanu Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.9000077325, 

juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) pamatbudžeta programmās : 

1.1. pamatbudžeta programmā  „Pašvaldības mājokļu un teritoriju uzturēšana un 

apsaimniekošana” par 70000 EUR saskaņā ar 1.pielikumu; 

1.2. pamatbudžeta programmā „Pilsētnieka karte” par 50000 EUR saskaņā ar 

2.pielikumu; 

1.3. pamatbudžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu 

instrumentu finansētie projekti)” par 148089 EUR saskaņā ar 3.pielikumu. 

2. Veikt apropriācijas samazināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5, 

Daugavpilī) pamatbudžeta programmās: 

2.1. pamatbudžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu 

instrumentu finansētie projekti” par 18000 EUR saskaņā ar 4.pielikumu; 

2.2. pamatbudžeta programmā „Atkritumu apsaimniekošana” par 50000 EUR saskaņā ar 

5.pielikumu. 

3. Veikt apropriācijas samazināšanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei 

(reģ.Nr.90001206849, juridiska adrese: K.Valdemāra iela 13, Daugavpilī) pamatbudžeta 

programmā „Kultūras, sporta un aktīvās atpūtas pasākumi” par 96846 EUR saskaņā ar 

6.pielikumu. 

4. Veikt apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 

(reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpilī) pamatbudžeta programmās: 

4.1. samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES 

un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” par 21669 EUR saskaņā ar 7.pielikumu; 

4.2. samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Izglītojamo ēdināšana” par 

333661 EUR saskaņā ar 8.pielikumu; 

4.3. samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Dziesmu un deju svētki” par  

32695 EUR saskaņa ar 9.pielikumu; 
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4.4. apstiprināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Ēdināšanas atbalsts bērniem 

ārkārtas situācijas laikā” 820960 EUR saskaņā ar 10.pielikumu. 

 

Pielikumā:  

1. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Pašvaldības mājokļu un 

teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2020.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Pilsētnieka karte” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Investīciju projekti (izņemot ES 

un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2020.gadam. 

4. Daugavpils pilsētas Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta programmas 

„Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

5. Daugavpils pilsētas Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta programmas 

„Atkritumu apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

6. Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pamatbudžeta programmas „Kultūras, 

sporta un aktīvās atpūtas pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2020.gadam. 

7. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Investīciju projekti 

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

tāmes grozījumi 2020.gadam. 

8. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Izglītojamo 

ēdināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

9. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Dziesmu un deju 

svētki” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

10. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Ēdināšanas 

atbalsts bērniem ārkārtas situācijas laikā” ieņēmumu un izdevumu tāme 2020.gadam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                   A.Elksniņš 

 

 


