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2019.gada 28.novembrī       Nr.719 

(prot.Nr.36,  9.§) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

glābšanas dienesta funkciju nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitajā daļā noteikto, ka valsts pārvaldi organizē pēc 

iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, 

pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā 

regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma 

izmantošanu, kā arī ievērojot šā likuma 30.panta otrajā daļā un 15.panta trešajā daļā noteikto, ka 

iestādi reorganizē: nododot tās struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības citai iestādei vai 

vairākām citām iestādēm vai nododot pārvaldes uzdevuma izpildi privātpersonai, — rezultātā 

sadalāmā iestāde turpina pastāvēt, optimizējot pašvaldības administratīvo struktūru, nodrošinot 

efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi un resursu efektīvu izmantošanu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1. Ar 2020.gada 1.janvāri nodot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās 

saimniecības pārvalde” (turpmāk – Iestāde) funkcijas glābšanas darbu veikšanā, kā arī pirmās 

palīdzības sniegšanā cietušajiem uz ūdens un zem ūdens Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai 

un likvidēt Iestādes ūdenslīdēju un glābšanas dienestu. 

2. Izdarīt Iestādes nolikumā šādus grozījumus: 

2.1. svītrot nolikuma 1.punktā vārdus „kvalificēta glābšanas un ūdenslīdēju pakalpojumu 

jomā, sniedzot pirmo palīdzību cietušajiem uz ūdens.”; 

2.2. svītrot nolikuma 9.35., 10.14.-10.16.apakšpunktu; 

2.3. svītrot nolikuma 19.28. un 19.29.apakšpunktu. 

3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājam 

A.Pudānam brīdināt Iestādes ūdenslīdēju un glābšanas dienesta darbiniekus par darba tiesisko 

attiecību izbeigšanu, ņemot vērā šo lēmumu un ievērojot Darba likuma prasības. 

4. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram I.Aleksejevam organizēt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” materiālo vērtību inventarizāciju, kas 

saistīta ar glābšanas funkcijas pildīšanu un nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)           A.Elksniņš 


