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Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/026 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes ar 2014.gada 23.decembra lēmumu 

Nr.623 apstiprināto noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās 

padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” 97.punktu, 2018.gada 2.augusta Vienošanos 

par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/026, nodrošinot projekta 

„Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”, sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura 

galvenais mērķis - Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai 

sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku 

ieviešanu, Finanšu komitejas 2020.gada 19.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

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

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām” – 

Daugavpils 16.vidusskola (turpmāk Projekts) ietvaros izveidoto vērtību Daugavpils pilsētas 

Izglītības 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.1303/20136 71.pantā noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta darbību īstenošanas laikā 

un 5 (piecu) gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, kā arī neizdarīt būtiskas 

izmaiņas Projektā, tai skaitā:  

2.1. izmantot Projektā attīstīto infrastruktūru un sasniegtos rezultātus Projektā plānoto 

darbību veikšanai un saskaņā ar Projektā paredzēto mērķi; 

2.2. nepārdot, nedāvināt, neizīrēt, neiznomāt, nemainīt, neaizdot, nepatapināt, neieķīlāt, 

citādi neatsavināt un neapgrūtināt īpašumu, kas iegādāts vai radīts Projektā, un īpašumu, kas 

guvis labumu no atbalsta, kā arī neveikt citas darbības, kuru rezultātā īpašums pilnīgi vai 

daļēji var nokļūt citas personas īpašumā vai valdījumā, izņemot gadījumus, kad saņemta 

Sadarbības iestādes iepriekšēja rakstiska atļauja un Finansējuma saņēmēja iecerētās darbības 

neizraisa nevēlamas sekas — tās neietekmē Projekta būtību, īstenošanas nosacījumus un 

nesniedz nepamatotas priekšrocības. Īpašuma vai turējuma tiesības attiecībā uz atbalstītajiem 
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infrastruktūras objektiem nemaina un ieguldījums paliek LR teritorijā vismaz piecus gadus 

pēc Projekta noslēguma maksājuma veikšanas Finansējuma saņēmējam. Īpašuma vai turējuma 

tiesības nostiprina zemesgrāmatā (izņemot gadījumu, ja pašvaldības īpašums uz normatīvā 

akta, līguma vai pašvaldības lēmuma pamata ir nodots pašvaldības iestādes kā Finansējuma 

saņēmēja pārvaldīšanā vai, ja īpašuma tiesības uz objektu ir spēkā bez to nostiprināšanas 

zemesgrāmatās); 

2.3. nodrošināt Projektā iegādāto un radīto vērtību saglabāšanu un uzturēšanu. 

Ugunsgrēka, vētras, plūdu un citu nepārvaramas varas gadījumu vai trešo personu 

prettiesiskas rīcības rezultātā radušos zaudējumus Finansējuma saņēmējam ir pienākums segt 

un bojātās vai iznīcinātās vērtības atjaunot no saviem līdzekļiem pilnā apmērā. Ja 

Finansējuma saņēmējs ir veicis Projektā iegādāto un radīto vērtību apdrošināšanu, 

zaudējumus sedz no saņemtās apdrošināšanas atlīdzības. Gadījumā, ja ar šādu kompensāciju 

nepietiek, Finansējuma saņēmējs zaudējumus sedz no saviem līdzekļiem; 

2.4. gadījumos, kad LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noraksta Projektā iegādāto 

pamatlīdzekli, norakstīšanas faktam ir jābūt pamatotam (pamatlīdzekļa norakstīšana nerada 

būtiskas izmaiņas Projektā) un dokumentētam. Šādā gadījumā Finansējuma saņēmējam nav 

pienākums nodrošināt norakstītā pamatlīdzekļa atrašanos Projekta īstenošanas vietā; 

2.5. saglabāt izglītības iestāžu atbilstību stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem 

projekta noslēgumā un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas (pēc 

noslēguma maksājuma veikšanas). 

3. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu – 

pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei vērtību saraksts. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   A.Elksniņš  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




