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ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2019.gada 4.aprīlī                                                                                                  Nr.13 

                           

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 17.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 17.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta izstrādei. 

2. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 

26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un iekštelpu remontdarbi” izstrādei. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta “Kartodroma, Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, 

būvprojekta minimālā sastāva izstrāde, būvprojekta ieceres dokumentācijas saskaņošanu CIK-

FIA un būvprojekta saskaņošana būvvaldē” izstrādei. 

4. Par aizņēmuma ņemšanu Daugavpils cietokšņa kempinga būvprojekta izstrādei. 

5. Par aizņēmuma ņemšanu transportlīdzekļu iegādei Daugavpils pašvaldības iestāžu 

vajadzībām. 

6. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta izstrādei. 

7. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Vienības nama ugunsdzēsības un 

ūdensapgādes sistēmas vienkāršota atjaunošana”. 

8. Par aizņēmuma ņemšanu Izglītības iestāžu investīciju projektiem. 

9. Par aizņēmuma ņemšanu izglītības iestādes investīciju projektam-Daugavpils 

17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi. 

10. Par aizņēmuma ņemšanu “Jauna siltummezgla, ēkas apkures/ventilācijas sistēmas un 

ūdensapgādes ierīkošana objektā, Stacijas ielā 129A,Daugavpilī. 

11. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Jauno Stropu promenādes izbūve 

Daugavpilī”. 

12. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Daugavpils pilsētas ielu, ietvju, 

caurbraucamo pagalmu pārbūve, izbūve. 

13. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma 

pārbūve”. 

14. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Būvniecības dokumentu izstrāde 

apgaismojuma tīklu pārbūvei, izbūvei”. 

15. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Būvniecības dokumentu izstrāde ielu, 

auto stāvlaukumu, caurbraucamo pagalmu pārbūvei, izbūvei. 
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16. Par aizņēmuma ņemšanu jaunas kapličas ēkas 18.novembra ielā 218, Daugavpilī, 

būvprojekta izstrādei. 

17. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Peldošās prominādes un peldošās 

interaktīvās atpūtas zonas piegāde un uzstādīšana Stropu ezerā, Daugavpilī”. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

SĒDĒ PIEDALĀS - 11 Domes deputāti – J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis,  

                                                                    L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

                                                                    N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs,   

                                                                    A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  -  4 Domes deputāti –  A.Broks – iemesls nav zināms, 

                                                                          R.Eigims – iemesls nav zināms, 

                                                                          J.Lāčplēsis – iemesls nav zināms, 

                                                                          H.Soldatjonoka – iemesls nav zināms 

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                        T.Dubina, R.Golovans, E.Upeniece, I.Šalkovskis, A.Jemeļjanovs 

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                        S.Zelča, A.Džeriņš 
 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  V.Gabrāns, I.Dunaiskis 

                                   

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne 

 

 

1.§ (182.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta izstrādei 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu,  Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10,  atklāti balsojot: PAR – 

10 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē  

atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 57 

172  EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi eiro 00 centi) apmērā, uz 

5 gadiem projekta „Būvprojekta izstrāde ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī, pārbūvei un 

pieguļošās teritorijas labiekārtošana” īstenošanai. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu 19 058  EUR (deviņpadsmit tūkstoši piecdesmit astoņi 

eiro, 00 centi) apmērā paredzēt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta 

līdzekļiem. 

3.  Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 
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4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

2.§ (183.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 

26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un iekštelpu remontdarbi” izstrādei 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu,  Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10,  atklāti balsojot: PAR – 

10 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē  

atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 24 

940  EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit  eiro 00 centi) apmērā, uz 5 

gadiem būvprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī, 

energoefektivitātes paaugstināšana un iekštelpu remontdarbi” izstrādei. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu EUR 8314  (astoņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit eiro, 

00 centi) apmērā paredzēt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta līdzekļiem. 

3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

3.§ (184.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta “Kartodroma, Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, 

būvprojekta minimālā sastāva izstrāde, būvprojekta ieceres dokumentācijas 

saskaņošanu CIK-FIA un būvprojekta saskaņošana būvvaldē” izstrādei 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu,  Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 

10 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 50 814  EUR 

(piecdesmit tūkstoši astoņi simti četrpadsmit  eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem būvprojekta 

„Kartodroma, Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, būvprojekta  minimālā sastāvā izstrāde, 
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būvprojekta ieceres dokumentācijas saskaņošanu CIK-FIA un būvprojekta saskaņošana 

būvvaldē" izstrādei. 

2. Pašvaldības  līdzfinansējumu  20 326  EUR  (divdesmit  tūkstoši  trīs  simti  

divdesmit  

seši  eiro, 00 centi) apmērā paredzēt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta 

līdzekļiem. 

3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

4.§ (185.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu Daugavpils cietokšņa kempinga būvprojekta izstrādei 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma “Par valsts 

budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 

veiktā atklātā konkursa „Daugavpils cietokšņa kempinga būvprojekta minimālā sastāvā un 

būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība” identifikācijas numurs DPD 2018/99 Iepirkuma 

komisijas 2019.gada 20.februāra lēmumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas    

2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 10 (J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 45 375 EUR 

(četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem 

projekta „Daugavpils cietokšņa kempinga būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta 

izstrāde” īstenošanai. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu 15 125 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts 

divdesmit pieci eiro, 00 centi) apmērā paredzēt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada 

un 2020.gada budžeta līdzekļiem. 

3. Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

2019.gadā – 22 687 EUR,  

2020.gadā – 22 688 EUR. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021. gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

 

 

 

5.§ (186.) 
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Par aizņēmuma ņemšanu transportlīdzekļu iegādei Daugavpils 

 pašvaldības iestāžu vajadzībām 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 

18.decembra lēmumu Nr.693 “Par atļauju līgumu noslēgšanai”, Ministru kabineta 25.03.2008. 

noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 

2018.gada 09.augusta Piegādes līgumu Nr. 1.26/95, Vienošanās Nr.1 no 2018.gada 

7.decembra, 2018.gada 21.decembra Piegādes līgumu Nr.74-12/2018, 2018.gada 27.decembra 

Piegādes līgumu D-2018/1045, 2018.gada 28.decembra Piegādes līgumu Nr.2018/200, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10,  

atklāti balsojot: PAR – 10 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 120 989 EUR 

(viens simts divdesmit  tūkstoši  deviņi  simti  astoņdesmit  deviņi  eiro  00  centi)  apmērā,  

uz 

7 gadiem transportlīdzekļu iegādei Daugavpils pašvaldības iestāžu vajadzībām. 

       2. Pašvaldības līdzfinansējumu 40 330 EUR (četrdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit  eiro 

00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā 

plānotajiem līdzekļiem. 

       3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

       4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu. 

       5.Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

6.§ (187.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta izstrādei 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2019.gada 

13.marta iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.3, identifikācijas Nr.DPD 2018/182, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10,  

atklāti balsojot: PAR – 10 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē 

atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi EUR 

23 221  (divdesmit trīs tūkstoši divi  simti  divdesmit viens eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem 

Būvprojekta “Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī, pielāgošana sociālā 

pakalpojuma – pansijas vajadzībām un teritorijas labiekārtošana” izstrādei. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu  7 741 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit 

viens eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā 

plānotajiem līdzekļiem. 



6 
 

3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

7.§ (188.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Vienības nama  

ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēmas vienkāršota atjaunošana” 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2019.gada 

29.marta Uzņēmuma līgums starp Latviešu kultūras centru un SIA „Energobaltika” par 

Vienības nama ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēmas vienkāršoto atjaunošanu, 2019.gada 

26.marta Līgumu starp Latviešu kultūras centru un SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca” par 

būvdarbu autoruzraudzību, Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10,  

atklāti balsojot: PAR – 10 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 195 904 EUR 

(viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti četri eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem 

investīciju projektam „Vienības nama ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēmas vienkāršotā 

atjaunošana”. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu 65 302 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti divi eiro 

00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā 

plānotajiem līdzekļiem. 

3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

8.§ (189.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu Izglītības iestāžu investīciju projektiem 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Plkst. 17.10 sēžu zālē ierodas deputāte I.Kokina. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2018.gada 

17.jūlijā starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un SIA „Apola-D” noslēgto līgumu par 

apliecinājuma kartes izstrādi un būvdarbu veikšanu sanitāro mezglu telpu apdares 

atjaunošanai un inženiertīklu nomaiņai Daugavpils 7., 10., 11., 14., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 

24., 27., Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē, 2018.gada 11.jūnijā starp Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldi un SIA „ENERGOBALTIKA” noslēgto uzņēmuma līgumu par iekštelpu 
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apdares atjaunošanu Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē, Finanšu komitejas 

2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, 

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

M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 256 510 EUR 

(divi simti piecdesmit seši tūkstoši pieci simti desmit eiro 00 centi) apmērā, uz 19 gadiem 

2018.gadā uzsākto izglītības iestāžu investīciju projektiem: 

1.1. Būvdarbu veikšana sanitāro mezglu telpu apdares atjaunošanai un inženiertīklu 

nomaiņai Daugavpils  pirmsskolas izglītības iestādēs –102 487 EUR; 

1.2. Iekštelpu apdares atjaunošana Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē 

–154 023 EUR. 

2. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

9.§ (190.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu izglītības iestādes investīciju projektam- 

Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2018.gada 

12.novembrī starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un SIA „Celtniecības projektu 

vadība” noslēgto uzņēmuma līgumu par Daugavpils 17.vidusskolas ēkas pārbūvi - aktu zāles 

telpu bloka izbūvi Valmieras ielā 5, Daugavpilī, Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes 

protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 113 256 EUR 

(viens simts trīspadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši eiro 00 centi) apmērā, uz  18 

gadiem Izglītības iestādes investīciju projektam – Daugavpils 17.vidusskolas pārbūves 

projekta aktualizācija un būvdarbi. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu 12 584 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti 

astoņdesmit četri eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem. 

3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

10.§ (191.) 
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Par aizņēmuma ņemšanu “Jauna siltummezgla, ēkas apkures/ventilācijas sistēmas un 

ūdensapgādes ierīkošana objektā, Stacijas ielā 129A,Daugavpilī” 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2019.gada 

6.marta iepirkuma komisijas ziņojumu, identifikācijas Nr.DPD 2019/6, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 

11 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības  padomē 

atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi  44 

752  EUR (četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi  eiro 00 centi) apmērā, uz 

10 gadiem “Jauna siltummezgla, ēkas apkures/ventilācijas sistēmas un ūdensapgādes 

ierīkošana objektā, Stacijas ielā 129A, Daugavpilī”.  

2. Aizņēmumu ņemt: 

2.1. Apliecinājuma kartes izstrādei 3 775 EUR apmērā uz 5 gadiem; 

2.2. Būvdarbiem 40 977 EUR apmērā uz 10 gadiem. 

3. Pašvaldības līdzfinansējumu  14 917 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti 

septiņpadsmit eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada 

budžetā plānotajiem līdzekļiem. 

4. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

5. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

6.Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

11.§ (192.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam  

“Jauno Stropu promenādes izbūve Daugavpilī” 

E.Upeniece, I.Kokina, I.Prelatovs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2019.gada 

13.marta Līgumu starp Komunālās saimniecības pārvaldi un SIA "Ceļdaris" „Par Jauno 

Stropu promenādes izbūvi posmā no Dzintaru ielas līdz Durbes ielai, Daugavpilī un 

labiekārtojuma elementu ierīkošanu”, 2018.gada 23.februāra Līgums starp Komunālās 

saimniecības pārvaldi un SIA „Cerva” par būvprojekta „Jauno Stropu promenādes izbūve un 

pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” izmaiņu veikšanu un autoruzraudzību, 2019.gada 

18.marta Līgums starp Komunālās saimniecības pārvaldi un SIA „RoadLat” par 

būvuzraudzības veikšanu objektā „Jauno stropu promenādes izbūve posmā no Dzintaru ielas 

līdz Durbes ielai, Daugavpilī un labiekārtojuma elementu ierīkošana”, Finanšu komitejas 

2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 10 (J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 
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1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 55 612 EUR 

(piecdesmit pieci tūkstoši seši simti divpadsmit eiro 00 centi) apmērā, uz 18 gadiem 

investīciju projektam „Jauno Stropu promenādes izbūve Daugavpilī””. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu 18 537 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti 

trīsdesmit septiņi eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem. 

3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2020.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

12.§ (193.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Daugavpils pilsētas  

ielu, ietvju, caurbraucamo pagalmu pārbūve, izbūve 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Finanšu komitejas 

2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, 

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

M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 552 688 EUR 

(pieci simti piecdesmit divi  tūkstoši seši simti  astoņdesmit  astoņi  eiro  00 centi)  apmērā, uz 

20 gadiem investīciju projektam „Daugavpils pilsētas ielu, ietvju, caurbraucamo pagalmu 

pārbūve, izbūve”. 

       2. Pašvaldības līdzfinansējumu 184 230 EUR (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši divi 

simti trīsdesmit eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem. 

       3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

       4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

       5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

13.§ (194.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Daugavpils pilsētas  

ielu apgaismojuma pārbūve” 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Finanšu komitejas 

2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 
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M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 87 738 EUR 

(astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi eiro 00 centi) apmērā, uz 20 

gadiem investīciju projektam „Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma pārbūve”. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu 29 246 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti 

četrdesmit seši eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem. 

3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 
 

14.§ (195.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Būvniecības 

 dokumentu izstrāde apgaismojuma tīklu pārbūvei, izbūvei” 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Finanšu komitejas 

2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, 

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

M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 22 590 EUR 

(divdesmit divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem investīciju 

projektam „Būvniecības dokumentu izstrāde apgaismojuma tīklu pārbūvei, izbūvei”. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu 7 530 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro 

00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā 

plānotajiem līdzekļiem. 

3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

15.§ (196.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Būvniecības dokumentu izstrāde ielu, 

auto stāvlaukumu, caurbraucamo pagalmu pārbūvei, izbūvei” 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Finanšu komitejas 

2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10,  atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, 
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A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 187 632 

EUR (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši seši simti  trīsdesmit divi  eiro  00 centi) 

apmērā, uz 

5 gadiem investīciju projektam „Būvniecības dokumentu izstrāde ielu, auto stāvlaukumu, 

caurbraucamo pagalmu pārbūvei, izbūvei”. 

       2. Pašvaldības līdzfinansējumu 62 544 EUR (sešdesmit divi tūkstoši pieci simti 

četrdesmit četri eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem. 

       3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

       4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

       5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 
 

16.§ (197.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu jaunas kapličas ēkas 18.novembra ielā 218, 

 Daugavpilī, būvprojekta izstrādei 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu,  Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 

11 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 35 937  EUR 

(trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi eiro 00 centi) apmērā, uz 5 gadiem 

projekta „Jaunas kapličas ēkas 18.novembra ielā 218, Daugavpilī, būvprojekta izstrāde” 

īstenošanai. 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu 11 979 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti  

septiņdesmit deviņi eiro, 00 centi) apmērā paredzēt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

2019.gada un 2020.gada budžeta līdzekļiem. 

3. Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

2019.gadā –14 374 EUR,  

2020.gadā – 21 563  EUR. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

17.§ (198.) 
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Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projektam “Peldošās prominādes un peldošās 

interaktīvās atpūtas zonas piegāde un uzstādīšana Stropu ezerā, Daugavpilī” 

E.Upeniece, L.Jankovska, I.Kokina, I.Prelatovs, A.Zdanovskis, A.Elksniņš 

 

I.Kokina lūdz sīkāk pastāstīt par projektu. 

 

A.Elksniņš skaidro projekta būtību un tā īstenošanas iecerēm. 

I.Prelatovs papildina A.Elksniņa skaidrojumu par objektā izmantojamiem materiāliem un 

konstrukcijām. 

I.Kokina uzskata, ka jautājumu vajag izskatīt Pilsētbūvniecības un vides komisijā. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Finanšu 

komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Elksniņš, 

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

I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (J.Dukšinskis), Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 874 067 EUR 

(astoņi simti septiņdesmit četri tūkstoši sešdesmit septiņi eiro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem 

investīciju projektam „Peldošās promenādes un peldošās interaktīvās atpūtas zonas piegāde 

un uzstādīšana Stropu ezerā, Daugavpilī”” 

2. Pašvaldības līdzfinansējumu 291 356 EUR (divi simti deviņdesmit viens tūkstotis trīs 

simti piecdesmit seši eiro 00 centi) apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem. 

3. Aizņēmumu izņemt 2019.gadā. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021.gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

Sēdi slēdz plkst.17.27 

 

 

Sēdes vadītājs  

Domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)                           A.Elksniņš 

  

 

Protokoliste                          (personiskais paraksts)                              S.Rimicāne 

 

 


