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ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2019.gada 5.decembrī                                                                                        Nr.37 

                           

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst.15.40 

SĒDI ATKLĀJ  plkst.15.40 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta 

programmām. 

2. Par apropriācijas pārdali. 

3. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām 

4. Par zaudējumu atlīdzināšanu. 

5. Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –  A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš,  

A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina,  

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs,  

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka,  

A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 2 Domes deputāti –  R.Eigims – iemesls nav zināms 

                                                                         L.Jankovska – komandējumā 

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                           Ž.Kobzeva, R,Golovans, I.Funte, J.Oļenovs, 

                                       N.Bikovska, I.Šalkovskis 

 

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: M.Isupova, I.Lagodskis 

                                        

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  I.Dunaiskis, H.Meinards, A.Jemeļjanovs 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzines p.i. I.Šķipare 
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1.§ (750.) 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta 

programmām 

M.Isupova, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes               

(reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) pamatbudžeta 

programmām: 

1. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

pirmsskolas izglītības iestādēm par 30380 EUR saskaņā ar 1.pielikumu un samazināt 

apropriāciju pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm par 98472 EUR 

saskaņā ar 2.pielikumu. 

2. Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši izdevumu klasifikācijai 

pamatbudžeta programmā „Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” saskaņā ar 

3.pielikumu. 

3. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” par 68092 EUR saskaņā ar 4.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Iestādes 

darbības nodrošināšana” (pirmsskolas izglītība) ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2019.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Iestādes 

darbības nodrošināšana” (pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība) 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Mācību 

grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

4. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Investīciju 

projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

2.§ (751.) 

 

Par apropriācijas pārdali 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 
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J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra 

ielā 1, Daugavpilī) pamatbudžeta apakšprogrammā “Pašvaldības mājokļu un teritoriju 

uzturēšana un apsaimniekošana” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas “Pašvaldības mājokļu 

uzturēšana un apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam 

grozījumi. 

 

3.§ (752.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām 

I.Funte. A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo 

noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

(A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),       

PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali  starp Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325 

juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā “Pašvaldības teritoriju 

uzturēšana un apsaimniekošana” par 40017 EUR (četrdesmit tūkstoši septiņpadsmit eiro) 

saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā “Nekustamā īpašuma iegāde, 

nojaukšana, teritoriju attīstība” par  115200 EUR (viens simts piecpadsmit tūkstoši divi simti 

eiro) saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Īpašuma atsavināšana” par            

3870 EUR saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Pašvaldības līdzfinansējums 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” par  136878 EUR 

(viens simts trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi eiro) saskaņā ar 

4.pielikumu. 

5. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Pašvaldības līdzfinansējums 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju atjaunošanai” par  14469 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit 

deviņi eiro) saskaņā ar 5.pielikumu. 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta apakšprogrammas „Pašvaldības 

teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2019.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas „Nekustamā 

īpašuma iegāde, nojaukšana, teritoriju attīstība” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2019.gadam. 
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3. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Īpašuma atsavināšana” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

4. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta programmas „Pašvaldības 

līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

5. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas „Pašvaldības 

līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu 

labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

4.§ (753.) 

 

Par zaudējumu atlīdzināšanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Civillikuma 1771., 1775., 1779., 1786, likuma “Par pašvaldībām” 

4.pants, Dzīvokļa īpašuma likuma 14.panta pirmo daļu,  sakarā ar 2019.gada 4.septembrī 

Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošajā dzīvoklī Arhitektu ielā 4-50, notikušo 

ugunsgrēku (Akts par ugunsgrēku Nr.19-37548), ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 2019.gada 10.septembrī 

sastādīto Defektu aktu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

1. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu un komunālās saimniecības 

uzņēmums”, reģistrācijas Nr.41503002485, veikt dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 4, 

Daugavpilī, kopīpašumā esošajā daļā ietilpstošās kāpņu telpas ugunsgrēka seku novēršanas 

remontdarbus saskaņā ar 2019.gada 31.oktobra lokālo tāmi Nr.3041 (pielikumā). 

2. Apmaksāt remonta izdevumus no Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 

apakšprogrammas “Pašvaldības mājokļu un teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana”. 

3. Pēc ugunsgrēka izcelšanās iemesla noskaidrošanas regresa kārtībā piedzīt no 

ugunsgrēka izcelšanās vainojamās personas (ja tāda tiks noskaidrota) visus zaudējumus, kas 

radīsies Daugavpils pilsētas Domei sakarā ar lēmuma 1.punkta izpildi.  

 

Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu un komunālās saimniecības 

uzņēmums” 31.10.2019. lokālā tāme Nr.3041 kāpņu telpas remontam pēc 

ugunsgrēka. 

 

 

5.§ (754.) 
 

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” 

I.Lagodskis, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 
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5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta 

pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpilī) 

pamatbudžeta programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Sporta pasākumi” par 8630 EUR 

saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” 8630 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

programmas „Sporta pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

  2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

programmas “Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu 

finansētie projekti)” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.45     

   

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts) A.Elksniņš                                                               

 

 

 

Protokoliste                             (personiskais paraksts)   I.Šķipare   

 

 


