
PROJEKTS 

 

2023.gada ___.janvārī                                       Nr.______    

 

 

Par Daugavpils domes 2022.gada 13.oktobra lēmuma Nr.681 3.punkta atzīšanu par 
spēku zaudējušu, un par atļauju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes 

lietu un sporta pārvalde” slēgt līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta otro daļu, vadoties no Brīvprātīgā darba 
likuma 2.panta otrajā daļā, 3.panta 2.punktā un 10.panta pirmajā daļā noteiktā,  

ņemot vērā Daugavpils domes 2022.gada 24.novembra lēmumu Nr.819 “Par nolikuma 

apstiprināšanu”, ar kuru ir mainīts Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” 
nosaukums uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” un  
apstiprināts Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” 
nolikums, Daugavpils domes 2022.gada 29.decembra lēmumu Nr.892 “Par Daugavpils pilsētas 
Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”, ņemot vērā starp  Nodarbinātības valsts aģentūras 
Nodarbinātības pasākumu departamentu un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 2022.gada 
7.novembrī noslēgto līgumu par sadarbību Brīvprātīgā darba informācijas sistēmas satura 
administrēšanu (turpmāk – Līgums), Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
2023.gada _________ atzinumu (protokols Nr.___), Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atļaut Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” 
slēgt līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmas 
satura administrēšanu.    

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils domes 2022.gada 13.oktobra lēmumu Nr.681 “Par 
Daugavpils domes 2019.gada 26.septembra lēmuma Nr.579 1.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu, 
un par atļauju Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei slēgt līgumu ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru” 3.punktu. 

3. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei informēt Nodarbinātības valsts aģentūru par 

pieņemto domes lēmumu Līgumā noteiktajā kārtībā. 
 

Daugavpils domes priekšsēdētājs       A. Elksniņš 

 

Saskaņots: 
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks -                                                                            
Daugavpils domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas priekšsēdētājs                                                                  A.Vasiļjevs 

 

Daugavpils pašvaldības  
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece      M.Dimitrijeva 

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja      M. Isupova 

 

Daugavpils pašvaldības iestādes 

“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja      V.Linkeviča 

 

 



Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste     K.Galvāne  

 

 Nosūtāms: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei 
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”. Lēmums publicējams Daugavpils pilsētas pašvaldības 
mājaslapā internetā. 

 

 

Ziņotājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste K.Galvāne 

 

 

 

 
 


