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2019.gada 12.decembr           

          Nr.766                                                                             

                                                                                                                       (prot.Nr.38, 12.§)                                                                                                                     
  

Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/020 ietvaros 

izveidoto v rtību nodošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvald bām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes ar 2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.48 

apstiprināto Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvald bas un tās padot bā esošo iestāžu 
grāmatved bas uzskaiti 99.punktu, 2018.gada 7.jūnija Vienošanos par Eiropas Savien bas 
fonda projekta stenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/020, nodrošinot projekta „Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”, sasniegto rezultātu 
uzturēšanu, kura galvenais mērķis - ir Daugavpils Valsts ģimnāzijas izgl t bas infrastruktūras 
att st ba, kas sekmēs plānoto kompetenču pieejā balst tā vispārējās izgl t bas satura 
pakāpenisku ieviešanu, kas atbilst darb bas programmas "Izaugsme un nodarbināt ba" 8.1.2. 
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izgl t bas iestāžu māc bu vidi” stenošanas 
noteikumu pras bām, Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: 
PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 
R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 
H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pils tas dome 
nolemj:  

 
1. Nodot Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli 
tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija” (turpmāk Projekts) ietvaros izveidoto 

vērt bu Daugavpils pilsētas Izgl t bas pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules 

iela 7, Daugavpils, LV-5401) saskaņā ar pielikumu. 

2. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, ievērojot Regulas 
Nr.1303/2013

6
 71.pantā un SAM MK noteikumos noteiktos nosac jumus un termiņus Projekta 

darb bu stenošanas laikā un 5 (piecu) gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, kā 
ar  neizdar t būtiskas izmaiņas Projektā, tai skaitā:  

2.1. izmantot Projektā att st to infrastruktūru un sasniegtos rezultātus Projektā plānoto 
darb bu veikšanai un saskaņā ar Projektā paredzēto mērķi; 

2.2. nepārdot, nedāvināt, neiz rēt, neiznomāt, nemain t, neaizdot, nepatapināt, neieķ lāt, 
citādi neatsavināt un neapgrūtināt pašumu, kas iegādāts vai rad ts Projektā, un pašumu, kas 
guvis labumu no atbalsta, kā ar  neveikt citas darb bas, kuru rezultātā pašums piln gi vai  

2.3. daļēji var nokļūt citas personas pašumā vai vald jumā, izņemot gad jumus, kad 
saņemta Sadarb bas iestādes iepriekšēja rakstiska atļauja un Finansējuma saņēmēja iecerētās 
darb bas neizraisa nevēlamas sekas — tās neietekmē Projekta būt bu, stenošanas nosac jumus 
un nesniedz nepamatotas priekšroc bas. pašuma vai turējuma ties bas attiec bā uz 
atbalst tajiem infrastruktūras objektiem nemaina un ieguld jums paliek LR teritorijā vismaz 
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piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma veikšanas Finansējuma saņēmējam. 
pašuma vai turējuma ties bas nostiprina zemesgrāmatā (izņemot gad jumu, ja pašvald bas 
pašums uz normat vā akta, l guma vai pašvald bas lēmuma pamata ir nodots pašvald bas 

iestādes kā Finansējuma saņēmēja pārvald šanā vai, ja pašuma ties bas uz objektu ir spēkā 
bez to nostiprināšanas zemesgrāmatās); 

2.4. nodrošināt Projektā iegādāto un rad to vērt bu saglabāšanu un uzturēšanu. 
Ugunsgrēka, vētras, plūdu un citu nepārvaramas varas gad jumu vai trešo personu 
prettiesiskas r c bas rezultātā radušos zaudējumus Finansējuma saņēmējam ir pienākums segt 
un bojātās vai izn cinātās vērt bas atjaunot no saviem l dzekļiem pilnā apmērā. Ja 
Finansējuma saņēmējs ir veicis Projektā iegādāto un rad to vērt bu apdrošināšanu, 
zaudējumus sedz no saņemtās apdrošināšanas atl dz bas. Gad jumā, ja ar šādu kompensāciju 
nepietiek, Finansējuma saņēmējs zaudējumus sedz no saviem l dzekļiem; 

2.5. gad jumos, kad LR normat vajos aktos noteiktajā kārt bā noraksta Projektā iegādāto 
pamatl dzekli, norakst šanas faktam ir jābūt pamatotam (pamatl dzekļa norakst šana;  

2.6. nerada būtiskas izmaiņas Projektā) un dokumentētam. Šādā gad jumā Finansējuma 
saņēmējam nav pienākums nodrošināt norakst tā pamatl dzekļa atrašanos Projekta stenošanas 
vietā; 

2.7. saglabāt piešķirto valsts ģimnāzijas statusu vismaz piecus gadus pēc projekta 
stenošanas pabeigšanas (pēc noslēguma maksājuma veikšanas). 

3. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērt bu nodošanu – 

pieņemšanu. 
 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Izgl t bas pārvaldei vērt bu saraksts. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                                    A.Elksniņš  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 



 

 

                                                                                   1.pielikums 

Daugavpils pilsētas domes 

                                                                                                       2019.gada 12.decembra 

                                                                                              lēmumam Nr.766 

                                                                                                      (protokols Nr.38, 12.§) 
 

 

Nododamo Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei vērtību saraksts 

 

Izveidoto Projekta ietvaros vērtību kopējā summa ir   3539074.61 EUR (trīs miljoni pieci 
simti trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņdesmit četri euro un 61 centi) ar PVN 21%, tas ir: 
 

1. Būvprojekta izstrāde un ekspertīze     45846.90 EUR 

(2015.gada 19.maija līgums Nr.D-2015/452, 

2016.gada 18.maija līgums Nr.D-2016/373, 

2016.gada 7.decembra līgums Nr.D-2016/857, 

2017.gada 6.jūnija līgums Nr.D-2017/557, 

2016.gada 27.jūlija līgums Nr.D-2016/500, 

2017.gada 24.janvāra līgums Nr.D-2017/113) 

 

2. Daugavpils Valsts ģimnāzijas mācību  
infrastruktūras modernizācijas būvdarbi    3464830.83 EUR 

(2017.gada 30.augusta līgums Nr.D-2017/732, 

2018.gada 17.oktobra līgums Nr.1.2.-10.1/466) 

 

3. Infrastruktūras modernizācijas 

būvdarbu autoruzraudzība      3448.50 EUR 

(2017.gada 30.augusta līgums Nr.D-2017/825, 

2018.gada 17.oktobra līgums Nr.D-2018/854) 

 

4. Infrastruktūras modernizācijas 

būvdarbu būvuzraudzība      24948.38 EUR 

(2017.gada 4.septembra līgums Nr.D-2017/827, 

2017.gada 18.decembra līgums Nr.D-2017/1174, 

2018.gada 23.oktobra līgums Nr.D-2018/867) 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   A.Elksniņš 
 


