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Neskatoties uz ekonomisko 
situāciju valstī, pašvaldības 
galvenais uzdevums – nodro-
šināt pilsētas saimniecības 
darbību, visu pašvaldības 
funkciju izpildi, pakalpoju-
mu pieejamību pilsētas 
iedzīvotājiem un sociālo 
aizsardzību. No gada uz 
gadu tiek veikta arvien 
stingrāka budžeta līdzekļu 
ekonomija. Nu jau otro gadu 
pēc kārtas pilsētas budžets, 
salīdzinājumā ar iepriekšē-
jiem gadiem, samazinās, jo 
mazinās nodokļu ieņēmumi. 
Šajā situācijā Daugavpils 
Dome ir izvirzījusi sarežģītu 
mērķi – ne tikai saglabāt un 
nodrošināt pašvaldības 
uzņēmumu un iestāžu dar-
bu, bet arī attīstīt dažādas 
jomas, piesaistot investīcijas 
un fi nansējumu no ES struk-
tūrfondiem.
Cienījamie lasītāji! 
Daugavpils pilsētas domes 
informatīvais izdevums 
veltīts Daugavpils pilsētas 
2010. gada budžetam. 
Jūs iepazīsieties ar visiem 
ieņēmumiem un izdevu-
miem, varēsiet paši izanali-
zēt faktus, lai būtu skaidrība 
par pilsētas fi nansēm, 
cik efektīvi līdzekļi tiek 
izmantoti. Jūsu uzmanībai 
piedāvājam Daugavpils 
mēra Jāņa Lāčplēša un 
viņa vietnieku komentārus 
par perspektīvām dažādās 
dzīves jomās.

Daugavpils pilsētas domes 
Sabiedrisko attiecību nodaļa.
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Daugavpilī nav budžeta defi cīta
– Mēra kungs, veicot Daugavpils 

2010. gada budžeta strukturālu ana-
līzi, kādas izmaiņas var konstatēt?

Ļoti lielas pārmaiņas nav noti-
kušas. Pirmkārt, gribu paskaidrot, ka 
2009. gada baigās mēs saņēmām 9 milj. 
latus veselas virknes Eiropas atbalstī-
to projektu realizācijai. Šī nauda vei-
doja uz 2010. gadu pārejošu līdzekļu 
atlikumu, kas šī gada budžetā nebūs 
iezīmēti kā ienākumi, bet pašvaldības 
rīcībā viņi ir. Daži opozīcijas izdevumi 
pasteidzās nosaukt to par budžeta de-
fi cītu, vai nu netiekot skaidrībā, vai arī 
apzināti maldinot sabiedrību.

– Tas nozīmē, ka nekāda budže-
ta defi cīta nav?

Protams, ka nav. Mums ir nozīmī-
gas pilsētas programmas, mums ir lī-
dzekļi to realizācijai. Bet pašvaldības 
bu džeta defi cīta mums nav. Tiešām, 
skatoties uz budžeta daļu procentuālo 
sa dalījumu, var spriest, ka Daugavpils 
pašvaldība mainījusi prioritātes. Pie-
mēram, 2,5 reizes pieauguši izdevu-
mi ekonomiskajai darbībai, 2 reizes 
– vides aizsardzības pasākumiem. Tā-
dā veidā galvenajā fi nanšu dokumen-
tā at spoguļotas tās summas, kuras 
2010. gadā būs tērētas Eiropas fondu 
at balstīto projektu realizācijai– ceļu 
pārvada būvniecībai, Cietokšņa infra-
struktūras rekonstrukcijai, skolu fasā-
žu renovācijai, jaunu ceļu būvniecībai 
un tā tālāk. Kas attiecas uz vides aiz-
sardzību – tas ir Demenes izgāztuves 
rekultivācijas rezultāts.

– Tāds pieaugums nevar neprie-
cēt. Bet kā saprast tikai 6,5% no pagā-
jušā gada līmeņa, ko tērēs medicīnai?

Pirmkārt, fi nanšu līdzekļi medicī-
nai pašvaldības budžetā vienmēr bijuši 
nelieli, salīdzinot ar citām jomām. Vi-
siem zināms, ka medicīnu fi nansē no 
valsts budžeta. Līdz šim caur Domi 
“tranzītā” gāja nauda, kura bija pare-
dzēta neatliekamās medicīniskās palī-
dzības stacijas darbības fi nansēšanai. 
No 2010. gada mūsu “ātrie” tiks fi nan-
sēti pa tiešo, tāpēc šie līdzekļi vairs 
neparādās pilsētas budžetā. Bez tam, 
nekas nemainās šīs medicīnas iestādes 
fi nansēšanā.

Es gribētu vērst lasītāju uzmanī-
bu tai budžeta daļai, kura pilnībā tiek 
fi nansēta no saviem līdzekļiem. 2010.
gadā mēs radām iespēju atkal palieli-
nāt summu sociālajai palīdzībai, īpaši 

pabalstu izmaksai. Izglītības jomā mēs 
papildus piešķīrām naudu piemaksām 
pirmskolas iestāžu pedagogiem.

– Cik precīzas izrādījās fi nansis-
tu prognozes par nodokļu iekasēša-
nu 2009. gadā un kādas perspektīvas 
2010. gadā?

Ja runājam par nodokļu plānu 
2009. gadam, tad tas nav izpildīts. Jau 
sākotnēji nebija ilūziju. Tomēr jāatzī-
mē, ka katastrofa nodokļu iekasēšanā 
arī nebija. Kad sāka samazināties ie-
ņēmumu daļa, mēs spērām nepiecie-
šamos soļus, tajā skaitā samazinājām 
administratīvos izdevumus pārval-
des aparātam. Tas pats turpināsies arī 
2010. gadā, samazinājums tiek plānots 
200 tūkst. latu apmērā. Šis solis ir ne-
pieciešams, lai izpildītu visus pašval-
dības uzdevumus. 

– Ļoti liels darbs veikts iepriek-
šējos gados, kad pašvaldībai izdevās 
piesaistīt nozīmīgus Eiropas Savienī-
bas līdzekļus. Šis plānošanas periods 
beigsies 2013. gadā. Ko tālāk? 

Priekšā saspringts darbs 2011.-
2012. gadā, kad tiks likti pamati tā lā-
kai pilsētas attīstībai un līdzekļu pie-
saistei pēc 2013. gada. Tie būs jauni 
stratēģiskie dokumenti, jauni projekti, 
jauni virzieni. Būs ielikti pa mati nā-
kamajiem 5 gadiem. Esmu pārlieci-
nāts, ka mēs vairāk neiekļūsim situā-
cijā, kāda bija 2006.– 2007. gadā, kad 
palikām bez reālām iespējām saņemt 
Eiropas naudu, ko vajadzēja “izsist” 
jau 2002.– 2003. gadā. Tajā laikā pilsē-

ta bija uz fi nansiālā kraha robežas un 
draudēja valsts pārvaldnieka iecelša-
na. Tās bija tā laika pašvaldības vadī-
bas nepārdomātās fi nansiālās politi-
kas sekas. Tad nebija laika domāt par 
projektiem, vajadzēja glābt pilsētu.

– Latvijas premjerministrs V. 
Dom  brovskis arvien biežāk runā par 
sta bilizācijas iezīmēm Latvijas eko no-
mikā. Vai to pašu var teikt otras lie lā-
kās Latvijas pilsētas pašvaldības va-
dītājs, balstoties uz vietējo situāciju?

Situācija pretrunīga. Pamatojo-
ties uz informāciju, ko sniedz vietējās 
fi rmas un uzņēmumi, var teikt, ka si-
tuācija ir daudzsološa: ražošanas apjo-
mu samazinājums ir aiz muguras, ga-
tavi attīstības projekti. Bet nodokļi to 
pagaidām nerāda. Valsts pašvaldībām 
garantē atgriezt tikai 92% iekasēto no-
dokļu, uz atlikušajiem 8% mēs neva-
ram cerēt, lai gan valsts budžeta prog-
nozē tie ir ielikti. Janvārī situācija ar 
nodokļu iekasēšanu bija neiepriecino-
ša, iekasēti tikai 74,5% nodokļu. Mēs 
jau gaidījām, ka janvāris un februāris 
būs paši smagākie mēneši, tāpēc, ga-
tavojot budžetu, ņēmām kredītu 500 
tūkst. latu apmērā budžeta un fi nan-
šu vadībai. Tas bija pareizs lēmums. 

Kas attiecas uz budžeta izpildi, 
tad viss būs atkarīgs no konkrētu paš-
valdības uzņēmumu vadītāju konkrē-
tas rīcības, no viņu pieņemtajiem lē-
mumiem un to turpmākās īstenošanas 
dzīvē, no katra pašvaldības darbinieka 
atbildības. n



Par situāciju Daugavpilī 
humanitārajā jomā stāsta 
Domes priekšsēdētāja 1. vietniece 
Rita STRODE.

– 2010. gadā viss, kas saistās ar hu-
manitāro jomu, izņemot sociālo, pār-
cieta nopietnu fi nansējuma samazin-
ājumu. Finanšu samazinājums notika 
ne tikai no pašvaldības puses, bet arī 
no valsts.

Neraugoties uz to, ka jau pērn mēs 
cēlām trauksmi, jo Daugavpils reģio-
nālajai slimnīcai katastrofāli nepietika 
līdzekļu, 2010. gadā valsts tās uzturē-
šanai, salīdzinājumā ar aizvadīto gadu, 
piešķīra par 28% mazāku fi nansējumu. 
Arī šogad Daugavpilī turpinās veselī-
bas aprūpes iestāžu optimizācija, Re-
ģionālā slimnīca ir pārņēmusi onkolo-
ģisko slimnīcu, bez tam, priekšā Preiļu 
un Krāslavas slimnīcu pievienošana. 
Es uzskatu, ka valsts politika medicī-
nas un veselas nācijas saglabāšanas jo-
mā ir ļoti nepārdomāta. Rezultātā pie-
aug ielaistu slimību skaits un mediķu 
aizbraukšana no valsts. Pašvaldības 
uzdevums izdarīt visu iespējamo, lai 
ārstiem un vidējam medicīniskajam 
personālam nodrošinātu vislabākos 
darba apstākļus, tā noturot kvalifi cē-
tus un pieredzējušus kadrus. Svarīgi, 
lai mūsu pilsētas iedzīvotājiem būtu 
pārliecība, ka veselības aprūpe Dau-
gavpilī viņiem ir pieejama. Nokļūstot 
sarežģītās dzīves situācijās, vienmēr 
var griezties Sociālo lietu pārvaldē un 
saņemt palīdzību. 

Sociālā joma krīzi izjūt visasāk. Ja 
agrāk ik mēnesi maznodrošinātā sta-
tusu piešķīra aptuveni 400 cilvēkiem, 
tad šobrīd vairāk nekā 2000 iedzīvotā-
jiem. Cilvēki zaudē darbu, daudziem 
jau vairs neizmaksā bezdarbnieka pa-
balstu, bieži ģimenē nestrādā neviens 
no darbaspējīgajiem, bet ģimenē aug 
bērni. Šādiem cilvēkiem izdzīvot pa-
līdz pašvaldība. Sociālo lietu pārvaldes 
budžets 2010. gadā palielināts par 700 
tūkst. latu, bet arī šīs summas nepie-
tiks, ja valsts nemainīs savu attieksmi 
pret iedzīvotāju sociālo aizsardzību. Jā-
atzīst, ka daži soļi ir sperti: darbojas ES 
bezdarbnieku “stipendiātu” program-
ma, ieviesti atvieglojumi medicīniska-
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Rita Strode: „Galvenais ir saglabāt 
intelektuālo potenciālu”.

jā aprūpē maznodrošinātajiem. Ja cil-
vēka ienākumi nepārsniedz 120 latus, 
tad ir tiesības uz bezmaksas medicī-
nisko aprūpi, ja mazāk par 150 latiem, 
tad pakalpojumus var saņemt ar 50% 
atlaidi. Tā jau ir nozīmīga palīdzība. 

Pašvaldība palīdz ģimenēm ar 
bērniem, dodot iespēju skolēniem 
strādāt vasaras brīvlaikā. Jaunatnes 
lietu nodaļa gatavo skolēnu nodarbi-
nātības programmu vasaras mēnešos. 
Darbs tiks nodrošināts 145-150 vidus-
skolniekiem, 12– 13 gadīgiem būs 365 
darba vietas skolās. Arī šovasar strā-
dās vasaras nometnes.

Sarežģīts bija jaunā mācību gada 
sākums, kad saņēmām “šoka terapiju” 
no valsts – uz pusi samazinātām peda-
gogu algām. Valsts tomēr ir atjēgusies 
un no 2010. gada fi nansējums pedago-
gu atalgojumam ir palielināts. Vidēji 
tas sastāda 30%: par burtnīcu laboša-
nu, konsultācijām, fakultatīviem u.c. 
Dzimstības samazinājums 90.-to gadu 
vidū ir iemesls tam, ka šodien vidus-
skolās gandrīz uz pusi samazinājies 
skolēnu skaits. Līdz ar to dienas kar-
tībā ir smags un nepopulārs uzdevums 
– skolu optimizācija. Nav noslēpums, 
ka skolas piepildītas tikai par 60%. Ir 
tukšas un pustukšas skolu ēkas. Ten-
dence ir tāda, ka tuvākajā laikā skolas 
nespēs komplektēt klases un nodroši-
nāt nepieciešamo skolēnu skaitu, lai 
uzsāktu mācību procesu un uzturē-
tu skolu atbilstoši esošajām normām. 

Optimizācijas procedūra ir sāpīga– aiz 
katra skolēna ir ģimene, aiz katras kla-
ses – pedagogs, aiz katras skolas – sko-
lotāju kolektīvs. Atkārtošos, galvenais 
uzdevums šajā procesā ir maksimāli 
saglabāt pedagogu kadrus. Skolu op-
timizācijas komisija, Domes deputāti, 
pedagogi, Izglītības pārvalde ļoti sau-
dzīgi risināja šo problēmu. Pirmās tiks 
apvienotas skolas, kurās ir vismazā-
kais skolēnu skaits, pārējām būs dots 
gads atelpai. Ja nākamajā mācību gadā 
skola nevarēs nokomplektēt divas des-
mitās klases, tad vidusskolas statuss 
tai tiks noņemts un nāksies turpināt 
optimizācijas procesu.

Arī kultūrai nācās samierināties 
ar daudz mazāku finansējumu, bet 
esmu pārliecināta, ka mūsu kultūras 
darbinieki tiks galā ar visiem uzde-
vumiem. Strādās visi kolektīvi, būs 
visi festivāli un kultūras pasākumi. 
Neizpaliks arī daugavpiliešu iemīļo-
tie pilsētas svētki, kuri šogad būs īpa-
ši, jo pilsētai aprit 735 gadi. Cilvēki 
bez skaistiem svētkiem nepaliks, lai 
arī būs jātaupa. Mūsu pilsētas vizīt-
karti joprojām veidos tās bagātais un 
daudznacionālais kultūras potenciāls.

Humanitārajai jomai ir īpaša lo-
ma sabiedriskajā dzīvē. Visi mēs, kas 
šajā jomā darbojas, atbild par intelek-
tuālo, emocionālo un fi zisko cilvēku 
veselību. Esmu pārliecināta, ka die-
nesti, kuru darbu es pārraugu, izdarīs 
visu nepieciešamo, lai to saglabātu. n
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Dzīve pilsētā nav apstājusies
Kāda būs pilsētas saimnieciskā 
dzīve 2010. gadā, ko Daugavpils 
varēs atļauties par to naudu, 
kas ieplānota budžetā? 
Ar šādu jautājumu griezāmies 
pie Domes priekšsēdētāja viet-
nieka Vjačeslava ŠIRJAKOVA.

– Pirmkārt, vēlos atzīmēt, ka dzī-
ve pilsētā nav apstājusies. Neskato-
ties uz kopējo situāciju pilsētā un val-
stī, 2010. gadā dzīvosim visai stabili. 
Skaidrs, ka iedzīvotājus, pirmkārt, 
interesē pilsētas uzkopšana, apgais-
mošana, ielu un pagalmu remonts. 
Pašvaldības pienākumos ir arī drošas 
un stabilas sabiedriskā transporta kus-
tības nodrošināšana. Budžeta līdzekļi 
šiem mērķiem, diemžēl, vairākus ga-
dus pēc kārtas samazinājās, šis gads 
nav izņēmums. Bet pilsētnieki pārlie-
cinājās, ka, neskatoties uz maziem lī-
dzekļiem, sarežģītajiem laika apstāk-
ļiem šajā ziemā, neviens pilsētas sa-
biedriskā transporta kustības grafi ks 
nebija mainīts. Plānveidīgi un racio-
nāli izmantojot budžeta naudu, varē-
sim uzturēt pilsētu tīru un kārtīgu. No 
daudz kā nāksies atteikties, bet paši 
svarīgākie darbi būs paveikti.

Kas attiecas uz apgaismojumu, 
tad teikšu, ka šo jautājumu risinājām 
ar īpašu uzmanību, analizējām iedzī-
votāju sūdzības un ieteikumus, kā arī 
budžeta iespējas šīm vajadzībām. Re-
zultātā summa apgaismošanas sistē-

mu uzturēšanai un apkalpošanai 2010. 
gadā palielināta par 300 tūks. latu.

– Pēdējos gados pašvaldība lielu 
vērību veltīja pagalmu remontam, 
kas netika veikts gadu desmitiem. 
Pilsētniekus tas iepriecināja. Vai šis 
darbs turpināsies?

– Bieži nākas dzirdēt un lasīt, ka 
Daugavpilij kā piemēru norāda Val-
mieru, Cēsis un citas Latvijas pilsētas. 
Tur esot pagalmi ideālā kārtībā. Šajā 
sakarā vēlos paskaidrot, ka pašvaldī-
bās līdzekļi šiem mērķiem vispār ne-
tiek piešķirti, tur par pagalmu remon-
tu maksā iedzīvotāji. Ticiet, maksā ne 
mazu naudu. Ar lepnumu par Daugav-
pils pašvaldību vēlos teikt, ka pagal-
mu remontu programma pilsētā dar-
bojas jau no 2006. gadā, ko fi nansēja no 
pašvaldības budžeta pārpildes. Diem-
žēl, 2010. gadā šī programma būs aptu-
rēta, jo papildu līdzekļu vairs nav. Bet 
ir dots uzdevums Pilsētas plānošanas 
politikas departamentam uzsākt ciešu 
sadarbību ar citām Latvijas pašvaldī-
bām, lai piesaistītu šai programmai 
ES līdzekļus. Jau notikušas auglīgas 
konsultācijas ar kolēģiem no Liepājas 
un Līvāniem. 

Nedrīkst aizmirst, ka 2010. gadā 
sāksies ES atbalstītais projekts, kas 
saistīts ar pilsētas ielām. Tā vērtība 1,7 
milj. lati. Pateicoties šim projektam, 
šovasar 8 ielas ar grants segumu būs 
noasfaltētas. Liela rekonstrukcija no-
tiks 18. novembra ielā: asfalta seguma 

nomaiņa, apgaismojuma rekonstruk-
cija, luksoforu nomaiņa, notekūdeņu 
kanalizācijas rekonstrukcija, tramva-
ju pārbrauktuvju rekonstrukcija – tiks 
ieklāts gumijas segums. 

– Ko vēl būvēsim 2010. gadā?
– Pēc plāna turpinās transporta 

mezgla būvniecība. Šogad tā izbūvē 
būs ieguldīti vairāk nekā 8 milj. latu. 
Tur nav saskatāmas nekādas problē-
mas. Noslēdzies konkurss par tiesī-
bām renovēt pilsētas skolas, šobrīd 
komisija izvērtē piedāvājumus. Šis 
projekts, kura vērtība ir 2,5 milj. latu, 
ļaus siltināt un renovēt skolu fasādes, 
nodrošinās siltumefektivitāti skolās, 
kā arī dos iespēju labiekārtot skolu te-
ritorijas. Aptuveni 3 milj. latu no ES 
fondiem atvēlēti inženiertīklu rekons-
trukcijai Cietoksnī. Kad noslēgsies 
konkursa procedūra, tad sāksies De-
menes izgāztuves rekultivācija, kas ir 
ekoloģiski ļoti bīstams objekts. Desmi-
tiem gadu tā glabā vairāku Daugavpils 
ražotņu ķīmiskos atkritumus. Tam no 
ES mēs saņemsim 1,2 milj. latu.

– Kā darbosies reorganizētā spor-
ta joma?

– Šī reorganizācija ilgu laiku bi-
ja lielu diskusiju iemesls. Šobrīd pro-
cess noslēdzies. Varu teikt, ka 2009. 
gadā sportam Daugavpilī bija iedalīti 
2,2 milj. latu. 2010. gadā, pēc reorga-
nizācijas, šī summa sastāda 1,8 milj. 
latu. Optimizēta sporta bāzu sistēma, 
daudz efektīvāk tiks veikta pārvalde. 
Neskatoties uz to, visas treneru likmes 
saglabātas, visi treneri strādā. Tagad 
viņu priekšā ir uzdevums uzlabot au-
dzēkņu rezultātus. Īpaši uzsvēršu, ka 
bez labiem rezultātiem svarīga arī šī 
jautājuma sociālā puse. Ir populāri 
sporta veidi, ar kuriem masveidā no-
darbojoties risinās problēma ar “ielas” 
bērniem, nelabvēlīgiem jauniešiem. 
Nodarbošanās ar sportu bērnus māca 
dzīvot un attīstīties kolektīvā.

2010. gadu gribam iezīmēt kā ģi-
menes gadu. Lai īstenotu savu ieceri, 
centīsimies iesaistīt mūsu sporta bā-
zes: Olimpisko centru, futbola stadio-
nu “Daugava”, Ledus halli. Gada laikā 
rīkosim vairākus aizraujošus sporta 
pasākumus visai ģimenei. Domāju, ka 
tā kļūs par vēl vienu jauku sporta tra-
dīciju Daugavpilī. Mēs ļoti ceram uz vi-
su pilsētnieku ieinteresētību, atbalstu 
un aktīvu dalību šajos pasākumos. n



Intervija ar Daugavpils Domes 
priekšsēdētāja vietnieku 
Grigoriju ŅEMCOVU.

– Kādas iespējas dod 2010. gada 
pilsētas budžets, lai normāli funk-
cionētu un attīstītos sabiedriskais 
transports?

– Iespējas nav spožas. To, diem-
žēl, diktē krīze. 2010. gada pašvaldības 
budžetā sabiedriskajam transportam 
iedalīti 900 tūkst. lati, tas ir par 200 
tūkst. mazāk nekā pagājušajā gadā. 
Minēta summa paredzēta abiem uz-
ņēmumiem- Tramvaju uzņēmumam 
un Autobusu parkam. Praktiski nav 
vairs valsts dotāciju, bet tās bija nozī-
mīgs atbalsts – 450 tūkst. lati. Lūk tādā 
sarežģītā situācijā ir pilsētas sabiedris-
kais transports. Bet es esmu optimists, 
uzskatu, ka sabiedriskajam transpor-
tam ir jāizdzīvo, mūsu pienākums to 
saglabāt, nepārliekot šo problēmu uz 
pilsētnieku pleciem, kuriem pašiem 
ir ļoti grūti.

Varbūt nāksies pārskatīt tarifus, 
bet runa nav par strauju cenu kāpumu 
braukšanai tramvajos un autobusos. 
Maksimums, ko varam darīt, paaug-
stināt biļešu cenu par 5 santīmiem. 
Šī lēmuma pieņemšana būs ļoti pār-
domāta, tiks analizētas visas esošās 
rezerves abos uzņēmumos.

– Šodien pilsētas saimniecībā 
daudzās jomās ir iespēja ne tikai iz-
dzīvot, bet arī domāt par attīstību, 
jo ir ES fi nansējums, ko izdodas pie-
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Sabiedriskajam transportam ir jāattīstās

saistīt pateicoties rūpīgam un ilg-
gadīgam darbam. Daugavpils pirms 
vairākiem gadiem pieteica sevi dalī-
bai Eiropas projektā par transporta 
jomas attīstību, konkrēti tramvaja 
satiksmes uzlabošanu. Ko mēs varam 
gaidīt 2010. gadā?

– Mēs ceram, ka, pateicoties šim 
projektam, kurā Daugavpils iesaistī-
jās kopā ar Liepāju, kur arī ir tramva-
ji, mēs varēsim veikt sliežu nomaiņu 
un kaut vai daļēji atjaunosim vagonu 
parku. Šī projekta summa sastāda vai-
rākus miljonus latu.

– Kāda ir Daugavpils pašvaldī-
bas sadarbība ar uzņēmējiem?

– Mēs veicam nopietnu darbu šajā 
virzienā. Jāatzīst, ka daudzi uzņēmēji ir 
vīlušies valdībā, kā valsts, tā arī pašval-
dību līmenī. Mūsu uzdevums ir panākt 
normālu pašvaldības un biznesa dialo-
gu, jo uzņēmēji ir darba devēji pilsē-
tas iedzīvotājiem. Mēs vēlamies atgūt 
zaudēto uzticību, uzsākt dialogu starp 
varu un biznesu, kas ir nepieciešams 
visiem pilsētā. Pirmais solis bija Bizne-
sa forums, ko Daugavpils Dome rīko-
ja kopā ar Darba devēju konfederāciju 
un arodbiedrībām. Foruma noslēgumā 
tika parakstīta vienošanās par trīspu-
sējas konsultatīvās padomes izveidi. 
Padomei būs jādomā par to, kā sākt šo 
dialogu, kas ir svarīgi gan biznesam, 
gan pašvaldībai, gan arodbiedrībām.

– Strādājošo pilsētā, diemžēl, 
kļūst arvien mazāk. Jūs uzraugāt tā 
saucamo “stipendiātu” programmu. 
Kādi ir rezultāti un perspektīvas?

– Pateicoties ES līdzekļiem un No-
dar binātības valsts aģentūras atbals-
tam pašvaldībai ir iespēja iedzīvotā-
jiem, kuri zaudējuši darbu, nodrošināt 
darba vietas pašvaldības struktūrās. Šīs 
programmas ietvaros cilvēki sa ņem 100 
la tus katru mēnesi. Uz šo die nu pašval-
dības uzņēmumos iekārto ti darbā 750 
cilvēki. Jāpiebilst, ka valsts ir ļoti iein-
teresēta šajā projektā, tāpēc, iespējams, 
uz vasaras sākumu darbā ie kārtoti būs 
jau 1000–1200 cilvēki. Do mei ir jārūpē-
jas, lai cilvēkiem būtu šīs darba vietas 
– pašvaldības iestādēs, sko lās, pilsētas 
saimniecībā, sociālajā sfērā. n



dokļu ieņēmumi samazinājās par Ls 9782757, salīdzināju-
mā ar 2008. gadu).

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais ieņēmu-
mu avots pašvaldības budžetā, tāpēc iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa izmaiņas visspēcīgāk ietekmē kopējos pašvaldī-
bas budžeta ieņēmumus. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu 2010. gada prognozes pamatā ir darba samak-
sas fonda prognozes samazināšanās tendences, minimālā 
mēnešalga saglabājas 180 Ls mēnesī un iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa procentuālais sadalījums starp valsts pa-
matbudžetu (20%) un pašvaldību budžetu (80%).

Pamatbudžeta izdevumi 2010. gadā sastādīs Ls 
53702638 latus, kas ir par 5619883 latiem jeb 11.6% lielāki 
salīdzinot ar 2009. gadu. Pamatbudžeta izdevumu pieau-
gums ir saistīts ar lielo naudas līdzekļu atlikumu 2009. ga-
da beigās, kuru veido galvenokārt Eiropas struktūrfondu 
līdzfi nansēto projektu atlikumi, kuri netika apgūti 2009. 
gadā. Bez tam, 2010. gadā aizņēmumu un līzingu atmaksai 
tiks novirzīti 1931974 (tai skaitā īstermiņa aizņēmums Ls 
500000 apmērā) lati un Ls 161032 tiks ieguldīti pašvaldības 
kapitālsabiedrību SIA “Daugavpils lidosta” un SIA “Dau-
gavpils Olimpiskais centrs” pamatkapitālā. Pamatbudže-
ta izdevumi 2010. gadā pārsniedz ieņēmumus par 8902334 
latiem, kuru segumu nodrošina naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā un aizņēmumi Eiropas Savienības līdzfi nan-
sēto projektu īstenošanai.

Speciālais budžets ir budžeta daļa, kas ietver izdevu-
mu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu 
avo tiem: autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa 
ie ņēmumi, ieņēmumi no citiem īpašiem mērķiem iezīmē-
tiem ieņēmumu avotiem.
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IEŅĒMUMI
2010. gads

Plānots (Ls) Īpatsvars

KOPBUDŽETA IEŅĒMUMI 45 606 276 100,00

Pamatbudžeta ieņēmumi kopā 44 800 304 98,23

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 24 601 137 53,94

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20 237 205 44,37

Iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums 304 684 0,67

Īpašuma nodokļi 1 103 981 2,42

Azartspēļu nodoklis 136 242 0,30

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 9 500 0,02

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 62 900 0,14

Sodi un sankcijas 108 000 0,24

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12 000 0,03

Ieņēmumi no pašv. nekust. īpašuma pārdoš. 237 000 0,52

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 389 625 5,24

Ārvalstu fi nanšu palīdzība 0 0,00

Pašvaldību budžetu transferti 505 000 1,11

Valsts budžeta transferti 16 876 893 37,01

Maksājumi no PFIF 2 535 322 5,56

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija 
no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda 
par 2009. gadu

44 952 0,10

Valsts budžeta dotācija par sociālās 
aprūpes iestādēs ievietotajiem bērniem 
un iemītniekiem

102 000 0,22

Valsts budžeta dotācija pašvaldībai ar 
zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem 135 000 0,30

Speciālā budžeta ieņēmumi kopā 805 705 1,77

Ieņēmumi no privatizācijas 0 0,00

Dabas resursu nodoklis 30 000 0,07

Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu 
(ielu) fondam

712 016 1,56

Mērķdotācijas pasažieru pārvadājumiem 50 164 0,11

Pārējie ieņēmumi 13 525 0,03

Ziedojumi un dāvinājumi 267 0,00

Pašvaldības pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa 
(sastāda 98% no kopējiem ieņēmumiem), to veido – iedzī-
votāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļi, 
azartspēļu nodoklis, pašvaldības nodevas un naudas so-
di, ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas, ie-
ņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem un citi pašu ieņēmumi, ieņēmumi Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu fi nansēto projektu īstenošanai un 
transfertu ieņēmumi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2010. gadā pamatbu-
džeta ieņēmumi ir plānoti Ls 44800304 apmērā, kas ir par 
Ls 9996783 mazāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. 

2009. un 2010. gadā strauji samazinājās nodokļu un 
nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā. 2008. gadā no-
dokļu un nenodokļu ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā 
sastādīja 64.80%, savukārt 2009. gadā – 45.43% un 2010.ga-
dā – 54.91%. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ( tai skaitā 
bu džeta iestāžu ieņēmumi) 2010. gadā tiek prognozēti Ls 
24601137 apmērā jeb par Ls 292682 mazāk, salīdzinot ar 
iepriekšējo pārskata gadu (2009. gada nodokļu un neno-

Daugavpils pilsētas kopbudžeta ieņēmumi

2009. gada 
izpilde (Ls)

2010. gada 
plāns (Ls) Izmaiņas

Resursi izdevumu segšanai (kopā) 58 476 851 55 795 644 – 2 681 207

Naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā

1 448 440 8 984 399 7 535 959

Pamatbudžeta ieņēmumi 54 797 087 44 800 304 – 9 996 783

Saņemtie aizņēmumi 2 231 324 2 010 941 – 220 383

Pamatbudžeta izdevumi, saistības, 
ieguldījumi (kopā)

58 476 851 55 795 644 – 2 681 207

Pamatbudžeta izdevumi 48 082 755 53 702 638 5 619 883

Aizņēmumu un līzingu atmaksa 1 335 467 1 931 974 596 507

Ieguldījumi pamatkapitālā 74 230 161 032 86 802

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 8 984 399 0 – 8 984 399

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguma tempi
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2010. gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ir 
plānoti 805705 latu apmērā, jeb par 705294 latiem mazāk 
nekā iepriekšējā gadā.

Valsts budžetā merķdotācija pašvaldību autoceļiem 
ir samazināta par 28%, līdz ar to 2010. gadā pašvaldība sa-
ņems tikai Ls 712016 latus.

Aizņēmumu piesaiste Daugavpils pilsētas pašvaldībā 
īstenoto Eiropas Savienības projektu līdzfi nansēšanai un 
priekšfi nansēšanai būs iespējama tikai pēc attiecīgās Paš-
valdību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomes atļaujas saņemšanas. 

2010. gadā pašvaldības budžetā līdzekļi aizņēmumu 
un līzingu pamatsummu dzēšanai sastādīs Ls 1931974. 
Gada sakumā pašvaldība ir saņēmusi atļauju atlikt atse-
višķu aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2010. gadā par 
kopējo summu Ls 589890 un saņemtas atļaujas jauniem 
aizņēmumiem par kopējo summu Ls 2010941 (tai skaitā 
īstermiņa aizņēmums Ls 500000 apmērā, kurš tiks dzēsts 
līdz gada beigām).

Pašvaldības ilgtermiņa saistības budžeta apstiprināša-
nas brīdī sastādīja 14.99% no pamatbudžeta ieņēmumiem, 
atskaitot mērķdotācijas.

Daugavpils pilsētas pašvaldības darbība arī turpmāk 
būs vērsta uz pilsētas iedzīvotāju interešu ievērošanu pil-
sētas attīstībā, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpil-

IZDEVUMU KATEGORIJA 2009. gada 
izpilde (Ls)

2010. gads 
(Ls)

Izmaiņas

Ls %

Vispārējie valdības dienesti 33 771 19 3 158 138 – 218 981 93,52

Sabiedriskā kārtība un drošība 619 190 643 359 24 169 103,90

Ekonomiskā darbība 6 384 525 15 330 956 8 946 431 240,13

Vides aizsardzība 1 286 664 26 501 73 1 363 509 205,97

Pašvaldības teritorijas un 
mājokļu apsaimniekošana

2 375 429 1 402 126 – 973 303 59,03

Veselība 1 116 728 71 711 – 1 045 017 6,42

Atpūta, kultūra un reliģija 3 242 151 3 490 719 248 568 107,67

Izglītība 25 104 868 21 110 507 – 3 994 361 84,09

Sociālā aizsardzība 4 576 081 5 844 949 1 268 868 127,73

Izdevumi kopā 48 082 755 53 702 638 5 619 883 111,69

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām

di, lai krasi nesamazinātos Daugavpils iedzīvotāju ekono-
miskās, sociālās un kultūras iespējas. 2009. gada laikā tika 
īstenota budžeta izdevumu ierobežošanas politika. Uzsākot 
pašvaldības institūciju struktūru optimizāciju, īpaša uzma-
nība tika pievērsta darba efektivitātes palielināšanai un 
izmaksu samazināšanai. Eiropas Savienības līdzfi nansēto 
projektu īstenošanai pašvaldības budžetā iekļauti izdevu-
mi 20386713 latu apmērā (projektu sarakstu sk. 8.lpp.). n
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PROJEKTS Summa, Ls
Atkarības profi lakses programmas un 
mobilas brigādes izveidošana 10,974

Sākotnējās profesionālās izglītības 
pievilcības veicināšana 27,535

Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas 
centrus Daugavpilī un Utenā 183,766

Cietokšņa Arsenāla ēkas tehniski ekonomiskā 
pamatojuma izstrādei 2,800

Atbalsts visp. izglītības pedagogu nodrošināšanai  
prioritāros mācību priekšmetos 26,516

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimiz. apstākļos 358,897

Skolvadības attīstība Baltijas reģionā 7,522

Being European in the Language of the Arts 10,677

Maths and Science teaching metodology 480

Par bezdarbnieku un darba meklētāju 
modulāro apmācību 145

Daugavpils sociālās mājas Šaurā ielā 28 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 52,912

VPP attīstība Daugavpils cietoksnī 111,700

Pārrobežu teritorijas atraktivitātes veicināšana, 
paaugstinot kultūras iestāžu vadības efektivitāti 711,954

Daugavpils vēsturiskā centra dominantes – 
Vienības nama atjaunošana 585,483

Nikolaja vārtu un tilta restaurācijas tehniskais projekts 519

Daugavpils cietokšņa Kara hospitāļa ēkas iztīrīšanas 
un konservācijas neatliekamie darbi 1,000

Dinaburgas cietokšņa Aleksandra vārtu 
arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un 
kultūrvēsturiskā izpēte

2,500

Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un 
apsaimniekošana Daugavpils cietoksnī 28,267

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās 330,880

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana pilsētas vidusskolās 42,214

Daugavpils 12. vdsk. infrastruktūras uzlabošana 
izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 16,045

Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes 
pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai 
pilsētvides attīstībai

2,539,152

Daugavpils pilsētas skolu informatizācija 144,288

Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu 
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 50,180

Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai 833,471

Pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija 1,676,214

Daugavpils Cietokšņa infrastruktūras – ielu kompleksais 
labiekārtojums un inženiertīklu renovācija 2,979,451

Daugavpils autotransporta mezgls  8,319,521

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Demenes 
pagasta izgāztuves "Demene" rekultivācija 1,244,547

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 2. kārta"  79,218

Valsts ģimnāzijas projekts "Young and old 
living together" 6,876

Daugavpils Forštadtes jaunatnes iniciatīvu centra 
darbības nodrošināšana Daugavpilī  1,007

Daugavpils pašvaldības 2010. gada projekti


