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ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                      Nr.27                     

     

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 15.45 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 16.35 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

2. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta 

pārvalde” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Daugavpils Futbola skola”. 

3. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”. 

4. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”. 

5. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/18/I/007 „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” 

īstenošanai 

6. Par labojumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 30.maija lēmumā Nr.331 „Par 

finansējuma piešķiršanu filmu konkursa projekta atbalstīšanai”. 

7. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 14 Domes deputāti – A.Broks J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

                                                                    A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

                                                                    I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova,  

                                                                    M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

                                                                    H.Soldatjonoka,.A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 1 Domes deputāts –  R.Eigims – iemesls nav zināms                                                                                                                                                

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                        I.Aleksejevs, S.Krapivina, M.Dimitrijeva, L.Bebriša, I.Andiņa, 

                                        I.Aleksejevs, N.Bikovska, T.Dubina, J.Oļenovs, E.Ugarinko,  

                                        K.Daņilova, I.Šalkovskis 
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                                      - pašvaldības budţeta iestādes darbinieki: 

                                        I.Lagodskis, V.Šteinbergs, V.Petrova 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                        A.Meinarts, I.Dunaiskis, Ņ.Aleksejevs        

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

 

1.§ (445.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas 

 „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti 

 S.Krapivina, A.Elksniņš 

       

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

pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, ņemot vērā objekta apsekošanas aktus Nr. 1; 2; 3; 

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, 2019.gada 31.maija aktu par lokālās tāmes izmaiņām, izvērtējot papildus 

darbu vajadzības pamatotību un iespējamību, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un 

sākotnēji noslēgtajam līgumam, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs,  N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

   

1. Samazināt apropriāciju Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, 

juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) pamatbudţeta programmā „Atbalsts izglītojamo 

ēdināšanai” par 82375 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudţeta programmas „Eiropas Savienības un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti” par 82375 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā:   1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas 

                     „Atbalsts izglītojamo ēdināšanai” tāmes grozījumi 2019.gadam; 

        2. Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta programmas „Eiropas Savienības 

         un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

2.§ (446.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta 

pārvalde” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Daugavpils Futbola skola” 

 I.Lagodskis, A.Elksniņš 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budţetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 18.jūlija sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 18.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  N.Koţanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Veikt apropriācijas samazināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta 

pārvaldes” (reģ.Nr.90011647754, Stacijas ielā 47A, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā „Sporta 

pasākumi” par 37 888.00 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Futbola 

skola” (reģ.Nr.90010967169, Kandavas ielā 17A, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā „ Sporta 

pasākumi” 10 873.00 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Palielināt apropriāciju profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Futbola 

skola” (reģ.Nr.90010967169, Kandavas ielā 17A, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā „ 

Iestādes darbības nodrošināšana” 27 015.00 EUR saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” pamatbudţeta 

                     programmas „Sporta pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

              2. Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Futbola skola” 

              pamatbudţeta programmas „ Sporta pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāme 

              2019.gadam . 

  3.Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Futbola skola” 

   pamatbudţeta programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu  

   tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

3.§ (447.) 

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, daļas nodošanu  

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils” 

 I.Lagodskis, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas      

4.¹ punktu, trešo, 3.¹, piekto un sesto daļu, izskatot biedrības „Hokeja klubs Daugavpils” 

iesniegumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas domē 2019.gadā 26.jūnijā ar Nr.2004/1.2.-6) ar 

lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā telpas Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, ņemot vērā to, ka 

biedrības darbība veicina sporta attīstību Daugavpils reģionā un to, ka biedrībai ar Valsts 

ieņēmumu dienesta 2019.gada 26.aprīļa lēmumu Nr. 30.6-8.71/153251 piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

18.jūlija sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija 

sēdes atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs,  N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Hokeja 

klubs Daugavpils” (reģistrācijas Nr.40008211112, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, 

Daugavpils) Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra numurs 
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0500 001 5810, Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, daļu – neapdzīvojamās telpas Nr.6., Nr.7., 

Nr.8., Nr.9 (telpu grupas 003 daļa) un Nr.1 (telpu grupas 005 daļa) ar kopējo platību 93.9 m², 

kas atrodas ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 001 5808 002, trešajā stāvā un 

pagrabstāvā, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 5810, 1882 m
2
 platībā 

939/12867 domājamās daļas, un Īpašumā izvietoto kustamo mantu (turpmāk - manta), 

turpmāk viss kopā – Īpašums, līdz 2021.gada 24.jūlijam, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr 

biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

2. Ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 001 5808 002, kopējā bilances vērtība uz 

30.06.2019. ir 379515.06 EUR( trīs simti septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti piecpadsmit 

eiro un 6 centi) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 5810 bilances vērtība uz 

30.06.2019. ir 26778.45 EUR (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi eiro un 

45 centi). 

3. Mantas kopēja bilances vērtība uz 30.06.2019. ir 0.00 EUR (nulle eiro un 00 centi). 

4 Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis ir biedrības “Hokeja klubs Daugavpils” mācību 

treniņu procesa nodrošināšana. Neapdzīvojumu telpu Nr.1 biedrība “Hokeja klubs 

Daugavpils” lieto atbilstoši ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” 

saskaņotam grafikam, ievērojot Daugavpils pilsētas domē dibināto profesionālo ievirţu sporta 

izglītības iestāţu mācību – treniņu procesus. 

5. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs.   

6. Biedrība “Hokeja klubs Daugavpils” ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto 

Īpašumu tikai šī lēmuma 3.punktā paredzētajam mērķim un lietot to tādējādi, lai 

nepasliktinātu tā stāvokli, nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar to saistītos izdevumus. 

7. Īpašums nododams atpakaļ, ja: 

7.1. Īpašums tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

7.2. biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils” tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss; 

7.3. iestājies 2021.gada 24.jūlijs un Daugavpils pilsētas dome nav pieņēmusi lēmumu 

par Īpašuma atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils”; 

7.4. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 

1.punktā norādītā termiņa.  

8. Pilnvarot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas  

Nr.90011647754, juridiskā adrese Stacijas iela 47A, Daugavpils) sagatavot un noslēgt līgumu 

par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils”. 

 

Pielikumā: Kustamās mantas saraksts uz 1 lp. 

 

 

4.§ (448.) 

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu  

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils” 

 I.Lagodskis, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas      

4.¹ punktu, trešo, 3.¹, piekto un sesto daļu, izskatot biedrības „Hokeja klubs Daugavpils” 

iesniegumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas domē 2019.gadā 26.jūnijā ar Nr.2004/1.2.-6) ar 

lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā telpas Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, ņemot vērā to, ka 

biedrības darbība veicina sporta attīstību Daugavpils reģionā un to, ka biedrībai ar Valsts 

ieņēmumu dienesta 2019.gada 26.aprīļa lēmumu Nr. 30.6-8.71/153251 piešķirts sabiedriskā 

labuma   organizācijas   statuss,  Daugavpils   pilsētas   domes  Īpašuma  komitejas  2019.gada  
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18. jūlija sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija 

sēdes atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs,  N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Hokeja 

klubs Daugavpils” (reģistrācijas Nr.40008211112, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, 

Daugavpils) Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra numurs 

0500 001 6502, Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļu – neapdzīvojamās telpas Nr.1., Nr.27., 

Nr.66., Nr.67., Nr.68., Nr.70., Nr.72., Nr.77., Nr.78.,  ar kopējo platību 1803.9 m², kas atrodas 

ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 001 6502 001, pirmajā stāvā, un zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 0500 001 6502, 14762 m
2
 platībā 18039/48237 domājamās daļas, 

turpmāk – Īpašums, līdz 2021.gada 24.jūlijam, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr biedrībai ir 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

2. Ēkas, būves kadastra apzīmējums 05000016502001, kopējā bilances vērtība uz 

30.06.2019. ir 1805249.82 EUR (viens miljons astoņi simti pieci tūkstoši divi simti četrdesmit 

deviņi eiro un 82 centi) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000016502 bilances 

vērtība uz 30.06.2019. ir 131338.18 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti 

trīsdesmit astoņi eiro un 18 centi). 

3. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis ir biedrības “Hokeja klubs Daugavpils” 

mācību treniņu un sacīkšu procesa nodrošināšana, atbilstoši ar Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” saskaņotam grafikam, ievērojot Daugavpils pilsētas 

domē dibināto profesionālo ievirţu sporta izglītības iestāţu mācību – treniņu un sacīkšu 

procesu. 

4. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs.   

5. Biedrība “Hokeja klubs Daugavpils” ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto 

Īpašumu tikai šī lēmuma 3.punktā paredzētajam mērķim un lietot to tādējādi, lai 

nepasliktinātu tā stāvokli, nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar to saistītos izdevumus. 

6. Īpašums nododams atpakaļ, ja: 

6.1. Īpašums tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

6.2. biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils” tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss; 

6.3. iestājies 2021.gada 24.jūlijs un Daugavpils pilsētas dome nav pieņēmusi lēmumu 

par Īpašuma atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils”; 

6.4. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 

1.punktā norādītā termiņa.  

7. Pilnvarot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas            

Nr.90011647754, juridiskā adrese Stacijas iela 47A, Daugavpils) sagatavot un noslēgt līgumu 

par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils”. 

 

 

5.§ (449.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/18/I/007  

„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības  

iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” īstenošanai 

 L.Bebriša, A.Elksniņš 

 

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

“Par pašvaldību budţetiem” 22. un 22.
1
 pantu, likuma „Par valsts budţetu 2019.gadam” 

15.panta sestās daļas nosacījumiem, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 



6 
 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 2019.gada 18.jūnija 

Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/007, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

14 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs,  N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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 283 953 EUR 

(divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši  deviņi  simti  piecdesmit  trīs  eiro  00 centi)  apmērā,  uz  

20 gadiem projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības 

iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī ”, Nr.4.2.2.0/18/I/007 īstenošanai. 

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 budţetos. 

 

 

6.§ (450.) 

 

Par labojumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 30.maija lēmumā Nr.331  

„Par finansējuma piešķiršanu filmu konkursa projekta atbalstīšanai” 

 K.Daņilova, V.Kononovs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļā noteikto, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, ņemot vērā to, ka 

SIA “PLATFORMA”, reģ.Nr.40003638379, iesniedza konkursa projekta iesniegumu 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) rīkotajā atklātā projektu konkursā Latvijas 

spēlfilmas veidošanai,  

SIA “PLATFORMA”, reģ.Nr.40003638379, iesniegums par filmu konkursa projektu – 

“Klases salidojums - 2” tika izskatīts spēlfilmas projektu konkursa komisijas 24.04.2019. 

sēdē, saskaņā ar spēlfilmas projektu konkursa komisijas 24.04.2019. sēdes protokolu sniegts 

atzinums - SIA “PLATFORMA”, reģ.Nr.40003638379, iesniegtais piedāvājums atbilst 

Konkursa nolikuma 3. un 4. pielikuma kritērijiem un tiek virzīts tālākai izvērtēšanai, saskaņā 

ar Konkursa nolikuma 14. un 15.punktu, 

vadoties no iepriekšminētā SIA “PLATFORMA”, reģ.Nr.40003638379, iesniegums tika 

izskatīts Domes Izglītības un kultūras komitejas, Finanšu komitejas 23.05.2019. sēdēs, un 

Domes 30.05.2019. sēdē, kur tika pieņemts lēmums Nr.331 (turpmāk - lēmums) piešķirt 

līdzfinansējumu 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši) apmērā filmu konkursa projekta – “Klases 

salidojums - 2” atbalstīšanai, 

konstatēts, ka Domes lēmumā pieļauta acīmredzama pārrakstīšanās kļūda, proti Lēmuma 

tekstā SIA “PLATFORMA” reģ.Nr.40003638379” vietā norādīts “SIA “Platforma filma” 

reģ.Nr.40003343663”, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Izlabot acīmredzamu pārrakstīšanās kļūdu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 

30.maija lēmumā Nr.331 “Par finansējuma piešķiršanu filmu konkursa projekta atbalstīšanai” 

aizstāt vārdus un skaitļus “SIA “Platforma filma” Reģ.Nr.40003343663” ar vārdiem un 

skaitļiem “SIA “PLATFORMA” reģ.Nr.40003638379”.     
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7.§ (451.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata 

 M.Dimitrijeva, A.Broks, A.Elksniņš 

 

Deputāti I.Prelatovs un A.Zdanovskis nepiedalās balsojumā. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, izskatot 

Aivara Zdanovska 2019.gada 15.jūlija iesniegumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  

N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot Aivaru Zdanovski no Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka 

pienākumu pildīšanas. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 4.septembra lēmumu 

Nr.487 “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”.  

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.42 

 

 

Sēdes vadītāji:   

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)                            A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                              (personiskais paraksts)                            S.Rimicāne   

 


