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2020.gada 17.aprīlī                                                  Nr.168 

                                                                                                                        (prot.Nr.18,  4.§)                                                                         
 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pils tas domes  pamatbudžeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finans tie projekti” un līdzekļu 
piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta 
noteikumiem Nr.2 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, 
apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli”, Daugavpils pilsētas domes cenu 
aptaujas Nr. AD 2020/3 “Būvuzraudzības veikšana papilddarbiem Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un 
Saules ielā 2, 3. kārtai” un cenu aptaujas Nr. AD 2020/12 “Autoruzraudzības veikšana 
papilddarbiem būvobjektā “Esošās ēkas Saules ielā 2, Daugavpilī pārbūve” un “Jaunbūves – 

skolas mācību bloka Saules ielā 6/8, Daugavpilī būvniecība” rezultātiem, ņemot vērā Domes 
Finanšu komitejas 2020. gada 9.aprīļa atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 
R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts,  V.Kononovs, N.Kožanova, 
M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,         

Daugavpils pils tas dome nolemj: 
1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”  

12100 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts euro) apmērā būvuzraudzības un 
autoruzraudzības veikšanai papilddarbiem būvobjektā “Esošās ēkas Saules ielā 2, Daugavpilī 
pārbūve” un “Jaunbūves – skolas mācību bloka Saules ielā 6/8, Daugavpilī būvniecība” 

projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/006 “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” 
izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras 
modernizācijas II. kārta” ietvaros. 

2. Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, 
juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmā „Eiropas 
Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu 
finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 
2020.gadam grozījumi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                               A. Elksniņš 
 
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 








