
2023. gada  _. ________         PROJEKTS  

Daugavpilī           Lēmuma Nr._____    

 
Par investīciju projekta „Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Bruģu ielā, 
Daugavpils pilsētā” ietvaros izveidoto vērtību nodošanu 

 
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 73.panta astoto daļu, Noteikumu par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti, kas apstiprināti ar Daugavpils pilsētas 
domes 2019.gada 14.februāra lēmumu Nr.48, 99.punktu, 2021.gada 13.jūlija Vienošanos par valsts budžeta 
finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai (turpmāk - Vienošanās), nodrošinot projekta 

“Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Bruģu ielā, Daugavpils pilsētā” sasniegto 

rezultātu uzturēšanu, kura galvenais mērķis – sakārtot un labiekārtot Daugavas upes labo krastu pilsētas 
teritorijā, ilgtspējīgi izmantojot iekšzemes ūdens resursus pilsētvidē, un uzlabojot tā kvalitāti un pieejamību 
publiskajā ārtelpā, ņemot vērā Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 2023.gada 

__.___________ atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2023.gada __.___________sēdes 
protokolu Nr.____, Daugavpils dome nolemj: 

1. Nodot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese K. Valdemāra 

iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta “Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Bruģu ielā, 
Daugavpils pilsētā” (turpmāk - Projekts) ietvaros izveidotās vērtības Daugavpils pilsētas pašvaldības 
iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5a, 
Daugavpilī, LV-5401) saskaņā ar Pielikumu. 

2. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, kā arī izmantot Projekta ietvaros attīstītu 
infrastruktūru Projektā plānoto darbību veikšanai un saskaņā ar Projektā paredzēto mērķi. 

3. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram organizēt Projektā izveidoto vērtību 
nodošanu – pieņemšanu. 
 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” vērtību 
saraksts. 

 

Daugavpils domes priekšsēdētājs       A.Elksniņš 

 

SASKAŅOTS: 
Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks      V.Kononovs 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i.     T.Dubina 

Daugavpils pašvaldības  

Juridiskā departamenta vadītājs        R.Golovans 

 

Daugavpils pašvaldības  
Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede       E.Ugarinko 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs      A. Pudāns 

Daugavpils pašvaldības  
Attīstības departamenta vadītāja (ziņotāja)      D.Krīviņa  
 

Sagatavoja:  

Daugavpils pašvaldības  
Attīstības departamenta projektu nodaļas vecākā grāmatvede                   J.Stepanova 

 
 

Nosūtāms: Centralizētajai grāmatvedībai, Attīstības departamentam, pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības 
pārvalde”, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 

Publicējams: Domes mājas lapā 


