LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS RAJONA PADOME
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
2009.gada

23.aprīlī

Nr.

5.,

3.

&

Daugavpilī
Lēmums Nr. 34 pieņemts pamatojoties uz
Latvijas Republikas Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.713
„Rajona pašvaldības reorganizācijas
kārtība” 16.2.apakšpunktu

Par Daugavpils rajona pašvaldības reorganizācijas plāna precizēšanu
________________________________________________________

1. Precizēt Daugavpils rajona padomes 2008.gada 18.decembra sēdē (lēmums
Nr. 104, protokols Nr. 15., 2.&) apstiprināto Daugavpils rajona pašvaldības reorganizācijas
plānu atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegtajam atzinumam
(2008.gada 23.decembra vēstule Nr.03.1-08/888), izsakot Daugavpils rajona reorganizācijas
plāna 1., 2., 3. un 4.pielikumu jaunā redakcijā.
2. Apstiprināt šā lēmuma 1.punktā minēto Daugavpils rajona reorganizācijas plāna
1., 2., 3. un 4. pielikumu jaunā redakcijā.
3. Atcelt Daugavpils rajona padomes 2008.gada 18.decembra sēdē (lēmums Nr. 104,
protokols Nr. 15., 2.&) apstiprinātā Daugavpils rajona pašvaldības reorganizācijas plāna 1.,
2., 3. un 4. pielikumu.
4. Uzdot Administrācijas lietu pārvaldes protokolu daļas vadītājai Ainai Ciršai šo
lēmumu un šā lēmuma 2.punktā minētos pielikumus trīs darbadienu laikā nosūtīt Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
5. Uzdot Administrācijas lietu pārvaldes sabiedrisko attiecību galvenajai speciālistei
Kristīnai Isatei šā lēmuma 2.punktā minētos pielikumus trīs darbadienu laikā pēc pozitīva
atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēt
Daugavpils rajona reorganizācijas plānu un pielikumus Daugavpils rajona padomes
interneta mājas lapā.
Daugavpils rajona padomes
priekšsēdētāja

J.Jalinska

1.pielikums
Ministru kabineta 2008.gada
2.septembra noteikumiem Nr. 713

Daugavpils rajona pašvaldības institūcijas
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:
1. Daugavpils novads,
2. Ilūkstes novads.
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība – Daugavpils novada dome

Konstatējošā daļa
1
Nr.
p.k.

1.

2

3

Lēmumu daļa
4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids
nosaukums,
(iestāde, struktūrvienība,
reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
kapitālsabiedrība,
(adrese)
cits)

Iestāde

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

Uzturēšanai-Ls
766401,00, t.sk.no:
Rajona padomes (turpmāk
– RP) līdzekļi –Ls
Daugavpils rajona
704052,00
padome,
Rajona pārvalde Pašu ieņēm.Ls 28185,00
Reģ. Nr. 90000030663,
Savst. norēķ.-Ls 14164,00
Rīgas iela 2, Daugavpils
Valsts budžeta līdzekļiLs 20000,00
Telpu remontamLs89327,00 no RP

30.12.2009.

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

Daugavpils
novada
pašvaldība
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Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

Lēmumu daļa

3

4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

līdzekļiem

Pašvaldības

Daugavpils rajona
padomes administrācija

1.1
iestādes Reģ. Nr. 90009044527, Rajona pārvalde
. struktūrvienība Rīgas iela 2, Daugavpils

Administrācijā
ietilpst:
-Izglītības
pārvalde;
- Būvvalde;
- Lietu pārvalde;
- Finanšu
nodaļa;
- Reģionālās
attīstības nodaļa;
- Sociālās
Daugavpils
aprūpes nodaļa; 01.09.2009. novada
pašvaldība
- Komunālās
saimniecības
nodaļa;
Kultūrvēsturiskā
mantojuma
nodaļa;
- Psiholoģiskā
atbalsta un
informācijas
centrs;

4
Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

3

Lēmumu daļa
4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

- Pašvaldības IT
kompetences
centrs.
Daugavpils rajona
padomes finanšu nodaļa
1.2 Pašvaldības
Rajona pārvalde
iestādes
. struktūrvienība Reģ. Nr. 90000404132
Rīgas iela 2, Daugavpils
Daugavpils rajona
padomes izglītības
Izglītības
pārvaldes interešu
1.3 pārvaldes
izglītības metodiskais
.
centrs,
struktūrvienība

Uzturēšanai
Ls 46595,00, t.sk. no:
Mērķdotācija (turpmāk –
Izglītība
MD)- Ls 21144,00
RP līdzekļi – Ls 25451,00

Veic rajona
pašvaldības
iestāžu
finansēšanu

Daugavpils
30.12.2009. novada
pašvaldība

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība

Rīgas iela 2, Daugavpils

Daugavpils rajona
Uzturēšanai
pašvaldības iestāde
Ls138584,00, t.sk. no:
Pašvaldības “Bērnu un jauniešu
Izglītība MD- Ls 79687,00
2.
iestāde
sporta skola”,
RP līdzekļi – Ls 58897,00
Stadiona iela 1,Ilūkste,
Daugavpils raj.
Raudas speciālā
UzturēšanaiPašvaldības internātpamatskola
Ls 507358.00, t.sk.no:
Izglītība
3.
iestāde
bērniem bāreņiem,
MD-Ls 496365,00
Reģ.Nr.90000067242
Pašu ieņēm. - Ls 7581,00

Ilūkstes
01.09.2009.

novada
pašvaldība

Ilūkstes
01.09.2009.

novada
pašvaldība

5
Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

3

Lēmumu daļa
4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

Ziedojumi – Ls 3412,00
Telpu remontam un
citiem izdevumiemLs 50000.00 no RP
līdzekļiem
Daugavpils rajona
Uzturēšanai –Ls
pašvaldības iestāde
529633,00, t.sk.no:
“Medumu speciālā
MD- Ls 525454,00
Pašu ieņēm.- Ls 2354,00
Pašvaldības internātpamatskola”,
Izglītība
4. iestāde
Reģ.Nr.90000067261,
Ziedojumi – Ls1825,00
Ilgas iela 15, Medumu
Telpu rekonstrukcijaipagasts, Daugavpils
Ls 44722,00 no RP
rajons
līdzekļiem
Uzturēšanas izdevumi
kopā (t.sk. 5.1.punkts,
”Daugavpils rajona
5.2.punkts, 5.3.punkts)- Ls
padomes tautas
276032,00;
izglītības un kultūras
fin. avoti - RP līdzekļiPašvaldības
Kultūra Ls 254630,00
5. iestāde
centrs”
Reģ.Nr.90000295873
Maksas pakalpojumi un
Rīgas iela 2,
citi ieņēmumi- Ls
Daugavpils, LV-5401
15246,00
MD – Ls 4945,00
Ziedojumi – Ls 1211,00

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

Rauda, Šēderes pag.,
Ilūkstes novads,
Daugavpils rajons

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība
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Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

3

Lēmumu daļa
4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

Izdevumi kopā- Ls
J.Raiņa māja
36156,00
Berkenelē
RP līdzekļi- Ls 32628,00
Pašvaldības Reģ.Nr.90000295905
5.1
Maksas pakalpojumiiestādes
Birkeneļu ciems, Kultūra, muzejs
. struktūrvienība
Ls 1200,00
Kalkūnes pagasts,
Citi ieņēmumi –Ls
Daugavpils rajons,
2180.00
LV5449
Reģionālais
informācijas un
Izdevumi kopā- Ls
kultūras darbinieku
22175,00
mācību centrs
Pašvaldības
5.2
RP līdzekļi-Ls 19492,00
iestādes Reģ.Nr.90001732579 Kultūra, izglītība
. struktūrvienība
Maksas pakalpojumiDobeles iela 30,
Ls 2683,00
Daugavpils

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība

Izdevumi kopā- Ls
Rajona kultūras nams
99453,00
Pašvaldības
5.3
Reģ.Nr.90000295888
RP līdzekļi –Ls 89540,00
Kultūras nams
iestādes
. struktūrvienība Dobeles iela 30,
Maksas pakalpojumiDaugavpils, LV 5400
Ls 8702,00
Ziedojumi – Ls1211,00

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība

6. Pašvaldības

01.09.2009. Daugavpils

Sociālā aprūpe Uzturēšanai-Ls

7
Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

3

Lēmumu daļa
4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

iestāde

Daugavpils rajona
pašvaldības iestāde
“Višķu sociālās
aprūpes centrs”,
Reģ. Nr.90000048330,
adrese: „Rūpes”,
Višķu pagasts,
Daugavpils rajons

”Dienas aprūpes
centrs”,
Pašvaldības
6.1
Reģ.Nr.90002428313
iestādes
. struktūrvienība adrese: Višķi, Višķu
pagasts, Daugavpils
rajons
Pašvaldības
7.
iestāde

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

268562,00, t.sk.no:
RP līdzekļi – Ls
107697,00
Pašu ieņēmumi- Ls
4542,00
Savst. norēķ.- Ls 88612,00
Iemītnieku pensijas –
Ls 67711,00 (spec. budž.)
Telpu remontamLs 52714,00 no RP
līdzekļiem
Autobusa iegādei
Ls17000,00 - no RP
līdzekļiem
UzturēšanaiLs16904,00, t.sk.no:
Valsts budžeta līdzekļi Sociālā aprūpe Ls10648,00
Savst.norēķ. - Ls3128,00
RP līdzekļi- Ls 3128,00

Daugavpils rajona
Uzturēšanai- Ls
pašvaldības iestāde Sociālā aprūpe 235917,00, t.sk.no:
„Sociālo pakalpojumu
Valsts budžeta līdzekļi-

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

novada
pašvaldība

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība

01.09.2009. Daugavpils
novada

8
Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

3

Lēmumu daļa
4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

centrs „Pīlādzis””,
Reģ. Nr.90001595407,
Lielā iela 43, Kalupe,
Kalupes pagasts,
Daugavpils rajons

Ls167702,00
Iemītnieku pensijas –
Ls 63976,00
Pašu ieņēm. – Ls 4239,00
Telpu remontamLs 54619,00 no RP
līdzekļiem

Daugavpils rajona
Uzturēšanai –Ls
pašvaldības iestāde
247986,00, t.sk.no:
“Naujenes bērnu
RP līdzekļi –Ls 157280,00
nams”,
Pašu ieņēm.- Ls 3889,00
Pašvaldības
8. iestāde Reģ.Nr.90000067134 Sociālā aprūpe
Savst. norēķ.-Ls 86466,00
Daugavas iela 2,
Ziedojumi- Ls 351,00
ciemats Krauja,
RemontamNaujenes pagasts,
Ls 35633,00 no RP līdzekļ.
Daugavpils rajons
„Avotiņi” mātes un
bērnu atbalsta centrs,
Uzturēšanai- Ls 9674,00,
Pašvaldības Reģ.Nr.90002699375
8.1
t.sk.no:
iestādes
Daugavas iela 2, Sociālā aprūpe
. struktūrvienība
RP līdzekļi –Ls 4837,00
ciemats Krauja,
Savst.norēķ.- Ls 4837,00
Naujenes pagasts,
Daugavpils rajons
9. Pašvaldības

Dabas parks

Vides

Uzturēšanai –Ls

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

pašvaldība

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība

01.09.2009. Daugavpils
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Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

3

Lēmumu daļa
4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

iestāde

"Daugavas loki" aizsardzība 15670,00, t.sk.no:
Reģ.Nr.90000328407
Daugavas fonds –Ls
Rīgas iela 2,
300,00
Daugavpils
RP līdzekļi- Ls 15370,00
Daugavpils rajona
Uzturēšanai-Ls 56524,00,
padomes apvienība
t.sk.no:
"Sports"
Pašvaldības
Sports RP līdzekļi –Ls 54354,00
10. iestāde
Reģ.Nr.90000103651
Pašu ieņēm.- Ls 1057,00
Rīgas iela 2,
Ziedojumi- Ls 1102,00
Daugavpils
Daugavpils rajona
pašvaldības SIA “Grīvas
poliklīnika”
11. Kapitālsabiedrība

Reģ.Nr.41503015297,
Lielā iela 40,Daugavpils

SIA “Daugavpils
reģionālā slimnīca”,
12. Kapitālsabiedrība

Reģ.Nr.41503029600,
Vasarnīcu iela 2,
Daugavpils

novada
pašvaldība

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība

100% rajona
pašvaldības
SIA “Grīvas poliklīnika” kapitāls,

Veselības aprūpe remontam - Ls 39134,00

no RP līdzekļiem

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

147168 kapitāla
daļas ar daļas
vērtību Ls 1,00

Daugavpils
01.09.2009. novada
pašvaldība

Daugavpils
10.14 % , kas ir
novada
276043 daļas no
SIA “Daugavpils reģionālā
pašvaldība
kopējā kapitāla
01.09.2009.
slimnīca”- 207032
Veselības
rajona pašvaldības
aprūpe
daļas,
Ls 20000,00- no RP
kapitāls
Ilūkstes
līdzekļiem aparatūras iegādei
Daļas vērtība –
novada
Ls 1,00
pašvaldība
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Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

3

Lēmumu daļa
4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

-69011
daļas

SIA „Veselības un
sociālās aprūpes centrs
„Subate”
13. Kapitālsabiedrība Reģ.Nr.41503024995 Sociālā aprūpe
Sporta iela 20, Subate,
Daugavpils rajons
SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas
Dienvidlatgales
starppašvaldību
Vides
14. Kapitālsabiedrība
aizsardzība
organizācija”
Reģ.Nr.41503029988,
Ģimnāzijas iela 28-2,
Daugavpils
BO SIA “Latgales
televīzijas sabiedrība”,
Reģ. Nr.
15. Kapitālsabiedrība
Masu mēdiji
40003178362,
18.Novembra iela 16,
Rēzekne

100% rajona
pašvaldības
kapitāls,
95113 kapitāla
daļas ar daļas
vērtību Ls 1,00

01.09.2009.

Ilūkstes
novada
pašvaldība

Daugavpils
111 daļas
novada
(20,19 % no
pašvaldība
kopējā kapitāla) 01.09.2009. -83 daļas,
ar daļas vērtību
Ilūkstes
Ls 605,00
novada
pašvaldība
-28 daļas
4.88 % rajona
pašvaldības
Daugavpils
kapitāls - 2 daļas
ar daļas vērtību 01.09.2009. novada
pašvaldība
Ls 1000,00.
17.10.2000.
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Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

3

Lēmumu daļa
4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

uzsākts
maksātnespējas
process

SIA “Daugavpils
televīzijas studija” ,
16. Kapitālsabiedrība Reģ. Nr. 41503000778 Masu mēdiji
, Raiņa iela 27,
Daugavpils

2.86 % rajona
pašvaldības
kapitāls – 6 daļas
ar daļas vērtību
Daugavpils
Ls 100,00. 01.09.2009. novada
pašvaldība
11.09.2001.,
uzsākts
maksātnespējas
process
Daugavpils

SIA “Latgales Laiks”,
Reģ. Nr.
41503004556, Saules
17. Kapitālsabiedrība
Masu mēdiji
iela 71b, Daugavpils

18.

Biedrība Biedrība” Slimnīcas

Atbalsts

novada
pašvaldība
- 8 daļas,

20 % rajona
pašvaldības
kapitāls- 11 daļas 01.09.2009.
Ilūkstes
ar daļas vērtību
Ls 100,00
novada
pašvaldība
-3 daļas

Biedru nauda gadā Rajona pašvaldība

2009. gada

12
Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

20.

21.

22.

4

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

19.

3

Lēmumu daļa

Biedrība

Biedrība

Biedrība

Biedrība

finansējuma apjoms un avots
kompetence

atbalsta biedrība”, veselības
Reģ.Nr.40008082908 aprūpei
Viestura iela 5,
Daugavpils
Biedrība
”Dienvidlatgales
pašvaldību mācību
Pieaugušo
centrs”
izglītība
Reģ.Nr.40008058925,
Rīgas iela 2,
Daugavpils
Biedrība ”Latgales
reģiona attīstības Uzņēmējdarbīaģentūra”,
bas
Reģ.Nr.41503023129, koordinēšana un
veicināšana
Rīgas iela 2,
Daugavpils
Biedrība „Daugavas
Savienība”,
Vides
Reģ.Nr.40003234246,
Lāčplēša iela 1, aizsardzība
Aizkraukle
Latgales attīstības Sadarbības
padome,
veicināšana

rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

Ls 500

dalībnieks

Rajona pašvaldība
dalībnieks

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

jūnijs lēmums
par izstāšanos
no biedrības

2009. gada
jūnijs lēmums
par izstāšanos
no biedrības

Biedru nauda gadā Rajona pašvaldība
dalībnieks

2009. gada
jūnijs lēmums
par izstāšanos
no biedrības

Rajona pašvaldība
Biedru nauda gadā
dalībnieks

2009. gada
jūnijs lēmums
par izstāšanos
no biedrības

Ls 4000.00

Ls 500.00
Uzsākts
likvidācijas

2009. gada
jūnijs lēmums

13
Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

3

25.

5

6

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

finansējuma apjoms un avots
kompetence

Reģ.Nr.40008035161,

24.

4

7

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

23.

Lēmumu daļa

Atbrīvošanas aleja 95,
Rēzekne
Inovatīvas
uzņēmējdarbības
atbalsta centrs UzņēmējdarbīBiedrība
bas attīstības
„Latgale”,
Reģ.Nr.40003238464, veicināšana
Mendeļejeva iela 8,
Daugavpils
Biedrība ” Daugavpils
novada tūrisma
informācijas centrs”,
Biedrība
Tūrisms
Reģ. Nr.
41503019123, Rīgas
iela 22a, Daugavpils
Biedrība
”Eiroreģions “Ezeru
zeme””,
Pārrobežu
Biedrība
sadarbība, vides
Reģ. Nr.
aizsardzība
40008058427,
Brīvības iela 13,
Krāslava

rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

process
13.11.2004.

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

par izstāšanos
no biedrības

Rajona pašvaldība
dalībnieks,
pieņemts lēmums
par izstāšanos

Biedru nauda gadā Rajona pašvaldība
Ls 5672.00
dalībnieks

2009. gada
jūnijs lēmums
par izstāšanos
no biedrības

Biedru nauda gadā Rajona pašvaldība
dalībnieks
Ls 2000.00

2009. gada
jūnijs lēmums
par izstāšanos
no biedrības

14
Konstatējošā daļa
1
Nr.

2

Lēmumu daļa

3

4

5

6

7

cita būtiska informācija

kad plāno nodot
(datums)

8

institūcijas veids

nosaukums,
p.k. (iestāde, struktūrvienība,
kapitālsabiedrība, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)
cits)

finansējuma apjoms un avots
kompetence
rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

kurai vietējai
institūcijas, kuras
pašvaldībai vai
izbeidz savu darbību
plānošanas
(datums)
reģionam nodod

26.

Biedrība” Latvijas
Pašvaldību savienība”,
Dalības maksa- Rajona pašvaldība
dalībnieks
Biedrība
Pārvalde
Reģ. Nr.
LPS- Ls 2598.00
40008020804, Mazā
Izpilddirektoru asociācijapils iela 1, Rīga
Ls 500.00

2009. gada
jūnijs lēmums
par izstāšanos
no biedrības

27.

Biedrība ”Daugavpils
RP līdzdalība partnerībā
Rajona pašvaldība
rajona partnerība”, UzņēmējdarbīLs 5500.00
dalībnieks
Biedrība
bas attīstības
Reģ. Nr.
40008074239, Rīgas veicināšana
iela 2, Daugavpils

2009. gada
jūnijs lēmums
par izstāšanos
no biedrības

28.

Daugavpils reģionālais
sabiedrisko
pakalpojumu
Iestāde
Regulators
regulators,
Reģ.Nr.90001199443,
Rīgas ielā 20,
Daugavpilī

2009. gada
jūnijs lēmums
par izstāšanos
no iestādes

Rajona pašvaldība
dalībnieks

Apstiprināts ar Daugavpils rajona padomes 23.04.2009. lēmumu Nr.34

Daugavpils rajona padomes
priekšsēdētāja

J.Jalinska

28.04.2009.

15

2.pielikums
Ministru kabineta 2008.gada
2.septembra noteikumiem Nr. 713

Daugavpils rajona pašvaldības nekustamie īpašumi
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:
1. Daugavpils novads
2. Ilūkstes novads
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība – Daugavpils novada dome

16

Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Zeme (5,1ha),
Birkeneļu ciems, Kalkūnes pagasts,

1. Daugavpils rajons, kadastra

Nr.44600060003

Daugavpils rajona padomes
tautas izglītības un kultūras
centra vajadzībām
(J.Raiņa māja Berkenelē)

2.

Muzejs,
Daugavpils rajona padomes
Birkeneļu ciems, Kalkūnes pagasts, Daugavpils tautas izglītības un kultūras
rajons, kadastra Nr.44600060003001 centra vajadzībām

(J.Raiņa māja Berkenelē)

Reģistrēts
zemesgrāmatā
Daugavpils
20.06.1996., novada pašvaldība 01.09.2009.
nodalījuma Nr.8
Reģistrēts
zemesgrāmatā
Daugavpils
20.06.1996.,
01.09.2009.
novada
pašvaldība
nodalījuma Nr.8

Daugavpils rajona padomes
Reģistrēts
Pagrabs,
tautas izglītības un kultūras zemesgrāmatā
Daugavpils
3. Birkeneļu ciems, Kalkūnes pagasts, Daugavpils centra vajadzībām
01.09.2009.
20.06.1996., nodalījuma novada pašvaldība
rajons, kadastra Nr.44600060003002
Nr.8
(J.Raiņa māja Berkenelē)
Daugavpils rajona padomes
Kūts,
tautas izglītības un kultūras
Birkeneļu
ciems,
Kalkūnes
pagasts,
Daugavpils
4.
centra vajadzībām
rajons, kadastra Nr.44600060003003

Reģistrēts
zemesgrāmatā
Daugavpils
20.06.1996.,
01.09.2009.
novada
pašvaldība
nodalījuma Nr.8

(J.Raiņa māja Berkenelē)
Daugavpils rajona padomes Reģistrēts zemesgrāmatā
Daugavpils
01.09.2009.
tautas izglītības un kultūras 20.06.1996., nodalījuma
Birkeneļu ciems, Kalkūnes pagasts, Daugavpils
novada pašvaldība
centra vajadzībām
Nr.8

5. Šķūnis,

rajons, kadastra Nr.44600060003004

17
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

(J.Raiņa māja Berkenelē)
Daugavpils rajona padomes
Šķūnis,
tautas izglītības un kultūras Reģistrēts zemesgrāmatā Daugavpils
6. Birkeneļu ciems, Kalkūnes pagasts, Daugavpils centra vajadzībām
20.06.1996., nodalījuma
01.09.2009.
novada pašvaldība
Nr.8
rajons, kadastra Nr.44600060003005
(J.Raiņa māja Berkenelē)
Daugavpils rajona padomes
Zeme (0,6674 ha),
tautas izglītības un kultūras
7. Birkeneļu ciems, Kalkūnes pagasts, Daugavpils centra vajadzībām
rajons, kadastra Nr.44600060221
(J.Raiņa māja Berkenelē)

Lietojums
Daugavpils
01.09.2009.
novada pašvaldība

Zeme(0,4413ha),
8. Dobeles iela 30, Daugavpils,
kadastra Nr.05000043402

Reģistrēts
Daugavpils rajona padomes Zemesgrāmatā
Daugavpils novada
tautas izglītības un kultūras 21.08.2002.,
pašvaldība
centra vajadzībām
nodalījuma
Nr.100000076412

Kultūras nama ēka,
9. Dobeles iela 30, Daugavpils,
kadastra Nr.05005043401,

Daugavpils rajona padomes Reģistrēts Zemesgrāmatā
Daugavpils
01.09.2009.
tautas izglītības un kultūras 20.06.1996., nodalījuma
novada pašvaldība
centra vajadzībām
Nr.570

Zeme ( 13,8821ha),
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
10.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080016

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

01.09.2009.

Lietojums
Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

18
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Zeme (0,9797ha),
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
11.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080017
Skola
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
12.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080016001
Šķūnis,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
13.
Daugavpils rajons kadastra,
Nr.44900080016006
Garāža,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
14.
Daugavpils rajons kadastra,
Nr.44900080016007
Noliktava,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
15.
Daugavpils rajons kadastra,
Nr.44900080016008
Pagrabs,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
16.
Daugavpils rajons kadastra,
Nr.44900080016010
17. Ateja,

Lietojums

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada

01.09.2009.

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās

Nav reģistrēts

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

19
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
Daugavpils rajons kadastra,
Nr.44900080016012
Šķūnis,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
18.
Daugavpils rajons kadastra,
Nr.44900080016013
Mācību ražošanas darbnīca,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
19.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080016015
Kūts,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
20.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080016016
Šķūnis,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
21.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080016017
Šķūnis,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
22.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080016018
Mācību ražošanas darbnīca,
23. Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,

internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Zemesgrāmatā

pašvaldība

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem

Nav reģistrēts

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

20
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080017019
Šķūnis,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
24.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080017021
Šķūnis,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
25.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080017023
Hlorētava,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
26.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080017024
Pirts,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
27.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080017025
Šķūnis,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
28.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080017026
Šķūnis,
29. Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
Daugavpils rajons, kadastra

bāreņiem vajadzībām
Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Zemesgrāmatā

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā
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Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Nr.44900080016027
Šķūnis,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
30.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080016028
Šķūnis,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
31.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080155002
Veikals,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,
32.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44900080155001

Zeme (4,67 ha),
33. Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184,

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem
bāreņiem vajadzībām

Nav reģistrēts

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma
Nr.100000432598.
Lietošanas Daugavpils novada
Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām apgrūtinājumi:
pašvaldība
02050601-aizsargjoslas
teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju līdz
20 kw 0,10 ha, 020402aizsargjoslas teritorija
gar gaisvadu sakaru līniju

01.09.2009.

22
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

0,14 ha,030603-īpašums
atrodas aizsargājamo
ainavu apvidū
„Augšzeme”4,67ha

Zeme (0,0203) ha,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040680

34.

35.

Zeme (0,0231 ha),
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
Daugavpils rajons, kadastra

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma
Nr.100000432598.
Lietošanas
apgrūtinājumi:
Medumu speciālās
Daugavpils novada
02050601-aizsargjoslas
internātpamatskolas vajadzībām
pašvaldība
teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju
līdz 20 kw 0,0011
ha,030603-īpašums
atrodas aizsargājamo
ainavu apvidū
„Augšzeme” 0,0203 ha
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
Medumu speciālās
Daugavpils novada
nodalījuma
internātpamatskolas vajadzībām
pašvaldība
Nr.100000432598.
Lietošanas
apgrūtinājumi:

01.09.2009.

01.09.2009.

23
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Nr.44720040681

Speciālā internātskola,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
36. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184001
Speciālā internātskola,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
37. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184002
Garāža,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
38. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184003
Kūts,
39. Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
Daugavpils rajons, kadastra

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

010907-stingra režīma
aizsargjoslas teritorija
ap pazemes ūdens
ņemšanas vietu 0,0231
ha, 030603-īpašums
atrodas aizsargājamo
ainavu apvidū
„Augšzeme” 0,0231 ha
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
Daugavpils novada
23.04.2008.,
pašvaldība
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
Daugavpils novada
23.04.2008.,
pašvaldība
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
Daugavpils novada
23.04.2008.,
pašvaldība
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Daugavpils novada
Zemesgrāmatā
pašvaldība
23.04.2008.,

01.09.2009.

01.09.2009.

01.09.2009.

01.09.2009.

24
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Nr.44720040184004
Saimniecības ēka,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
40. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184005
Šķūnis,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
41. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184015
Sakņu glabātava,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
42. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184019
Katlu māja,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
43. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184022
Mācību darbnīca,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
44.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184024

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

25
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Mācību ēka,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
Daugavpils rajons, kadastra
45.
Nr.44720040184025

Garāža,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
46. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184027
Nojume,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
47. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184028
Noliktava,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
48. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184029
Kūts,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
49.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184030

Nr.100000432598
Reģistrēts
zemesgrāmatā
23.04.2008., Daugavpils novada
Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām
pašvaldība
nodalījuma
Nr.100000432598

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Medumu speciālās
internātpamatskolas vajadzībām

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
23.04.2008.,
nodalījuma

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

26
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Šķūnis,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
50. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184031
Ateja,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
51. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184032
Sūkņu stacija,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
52. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184009
Dzīvojamā māja ,
Ilgas iela 15, Medumu pagasts,
53.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44720040184008
Noliktava,
54. Vienības laukums 1,Ilūkste, Daugavpils
rajons, kadastra Nr. 44070010169004
Administratīvā ēka,
55. Rīgas iela 2, Daugavpils,

Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
Medumu speciālās
23.04.2008.,
internātpamatskolas vajadzībām
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
Medumu speciālās
23.04.2008.,
internātpamatskolas vajadzībām
nodalījuma
Nr.100000432598
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
Medumu speciālās
23.04.2008.,
internātpamatskolas vajadzībām
nodalījuma
Nr.100000432598
Nav reģistrēts
Zemesgrāmatā
Medumu speciālās

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.07.2009.

Reģistrēts Zemesgrāmatā Daugavpils novada
08.08.1996., nodalījuma pašvaldība

01.09.2009.

internātpamatskolas vajadzībām
Bērnu un jauniešu sporta skolas
vajadzībām
Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

Nav reģistrēts
Zemesgrāmatā

27
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Nr.610

kadastra Nr.05000012805001
Zeme (0,3888 ha),
56. Rīgas iela 2, Daugavpils,
kadastra Nr. 05000012802
Zeme (0,0047 ha),
57. Rīgas iela 2, Daugavpils,
kadastra Nr. 05000012806

Dzīvojamā māja,
58. Vecpils iela 7, Daugavpils,
kadastra Nr.05000210143001

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

Lietojums

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

Lietojums

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
03.07.2006.,
nodalījuma Daugavpils novada
Nr.100000228846. pašvaldība

01.09.2009.

Notiek privatizācijas
process.

Šķūnis,
Vecpils iela 7, Daugavpils,
59. kadastra Nr.05000210143006

60.

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
03.07.2006.,
Daugavpils novada
nodalījuma
pašvaldība
Nr.100000228846.
Notiek privatizācijas
process.
Reģistrēts
Daugavpils novada
Zemesgrāmatā
pašvaldība
03.07.2006.,

01.09.2009.

01.09.2009.

28
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Zeme (0,2374 ha),
Vecpils iela 7, Daugavpils,
kadastra Nr. 05000210143

61.

Garāžas (1-16),
Balvu iela, 1C K-25, Daugavpils,
kadastra Nr.05000102920001

Garāžas (1-4),
62. Balvu iela,1C K-33 Daugavpils,
kadastra Nr.05000100124001

nodalījuma
Nr.100000228846.
Apgrūtinājumi:
0.0088 ha aizsargjoslas teritorija
gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju;
0.0209 ha –ceļa
servitūta
teritorija;0.213 ha –
zemes applūšanas
risks; atrodas citām
personām piederošas
ēkas.
Notiek privatizācijas
process.
Nav reģistrēts Daugavpils novada
Zemesgrāmatā pašvaldība – 1/2
ideālā daļa

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

01.07.2009.

Ilūkstes novada
pašvaldība – 1/2
ideālā daļa)

Nav reģistrēts
Zemesgrāmatā

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

29
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Zeme (0,044 ha),
63. Balvu iela, 1C K-33 Daugavpilī,
kadastra Nr.05000100124
Zeme (0,077 ha),
Balvu iela, 1C K-25, Daugavpilī,
kadastra Nr.05000102920
64.

Zeme (9,93 ha),
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes
pagasts, Daugavpils rajons, kadastra
65.
Nr.44740060222

Zeme (0,23 ha),
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes
pagasts, Daugavpils rajons, kadastra
66.
Nr.44740060484

Bērnu nams,
67. Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
Daugavpils rajons, kadastra

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Nav reģistrēts
Zemesgrāmatā

Daugavpils novada
pašvaldība

Nav reģistrēts

Daugavpils novada
pašvaldība – 1/2
ideālā daļa

Zemesgrāmatā

Ilūkstes novada
pašvaldība – 1/2
ideālā daļa)

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004., Daugavpils novada
pašvaldība
nodalījuma
Nr.100000151707.
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004., Daugavpils novada
pašvaldība
nodalījuma
Nr.100000151707.
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

01.09.2009.

01.09.2009.

01.09.2009.

01.09.2009.

30
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Nr.44740060222001
Noliktava,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
68. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222004
Bērnu nams,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
69. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222006
Mātes un bērna atbalsta centrs,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
70. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222007
Kūts,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
71. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222010
Dzīvojamā māja,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
72.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222011

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

31
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Saimniecības ēka,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
73. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222012
Nojume,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
74. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222014
Nojume,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
75. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222015
Nojume,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
76. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222016
Šķūnis,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
77. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222017

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.
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Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Šķūnis,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
78. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222020
Nojume,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
79. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222023
Nojume,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
80. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222024
Garāža,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
81. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222025
Garāža,
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
82. Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740060222026

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Naujenes bērnu nama
vajadzībām

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
06.10.2004.,
nodalījuma
Nr.100000151707

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.
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Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
26.11.2004.,
nodalījuma
Nr.100000157890.
Apgrūtinājumi:
Zeme (1.24 ha),
0.54 ha –aizsargjosla
„Rūpes”, Višķu pagasts, Daugavpils
gar kultūras
rajons, kadastra Nr.44980050405
pieminekli;
0.12 ha –autoceļa Daugavpils novada
Višķu sociālā aprūpes centra
83.
vajadzībām
pašvaldība
aizsargjosla;
0.03 ha –elektrisko
tīklu gaisvadu līnijas
aizsargjosla;
0.02 ha - elektrisko
tīklu gaisvadu līnijas
aizsargjosla;
0.0011 ha –aizsargjosla
ap elektrisko tīklu
transformatoru
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
Sociālās aprūpes centrs,
Višķu sociālā aprūpes centra
Daugavpils novada
84. „Rūpes”, Višķu pagasts, Daugavpils
26.11.2004.,
vajadzībām
pašvaldība
rajons, kadastra Nr.44980050405004
nodalījuma
Nr.100000157890

01.09.2009.

01.09.2009.

34
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Zeme (2.32 ha),
Kalupes pagasts, Daugavpils rajons,
85. kadastra Nr.44620030377

Sociālo pakalpojumu centrs ,
Kalupes pagasts, Daugavpils rajons,
86. kadastra Nr.44620030378003

Pagrabs,
Kalupes pagasts, Daugavpils rajons,
87. kadastra Nr.44620030378007

Katlu māja,
Kalupes pagasts, Daugavpils rajons,
88. kadastra Nr.44620030378005

Siltumnīca,
Kalupes pagasts, Daugavpils rajons,
89. kadastra Nr.44620030378012

Sociālo pakalpojumu centra
„Pīlādzis” vajadzībām

Sociālo pakalpojumu centra
„Pīlādzis” vajadzībām

Sociālo pakalpojumu centra
„Pīlādzis” vajadzībām

Sociālo pakalpojumu centra
„Pīlādzis” vajadzībām

Sociālo pakalpojumu centra
„Pīlādzis” vajadzībām

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
20.11.2008.,
nodalījuma
Nr.100000448340
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
20.11.2008.,
nodalījuma
Nr.100000448340
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
20.11.2008.,
nodalījuma
Nr.100000448340
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
20.11.2008.,
nodalījuma
Nr.100000448340
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
20.11.2008.,
nodalījuma
Nr.100000448340

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.
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Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

Garāža,
Kalupes pagasts, Daugavpils rajons,
90. kadastra Nr.44620030378020

Šķūnis,
Kalupes pagasts, Daugavpils rajons,
91. kadastra Nr.44620030378009

Šķūnis,
Kalupes pagasts, Daugavpils rajons,
92. kadastra Nr.44620030378011

Sociālo pakalpojumu centra
„Pīlādzis” vajadzībām

Sociālo pakalpojumu centra
„Pīlādzis” vajadzībām

Sociālo pakalpojumu centra
„Pīlādzis” vajadzībām

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
Daugavpils novada
20.11.2008.,
pašvaldība
nodalījuma
Nr.100000448340
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
Daugavpils novada
20.11.2008.,
pašvaldība
nodalījuma
Nr.100000448340
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
Daugavpils novada
20.11.2008.,
pašvaldība
nodalījuma
Nr.100000448340

01.09.2009.

01.09.2009.

01.09.2009.

Zeme (0,0044 ha),
93. Balvu iela,1C K-14, Daugavpilī,
kadastra Nr.05000101573

Dabas parka „Daugavas loki”
vajadzībām

Nav reģistrēts
Zemesgrāmatā

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

Garāža,
94. Balvu iela, 1C K-14, Daugavpilī,
kadastra Nr.05000101573001

Dabas parka „Daugavas loki”
vajadzībām

Nav reģistrēts
Zemesgrāmatā

Daugavpils novada
pašvaldība

01.09.2009.

95.

SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs „Subate””

Reģistrēts
Zemesgrāmatā
07.08.2006.,

Ilūkstes novada
pašvaldība

01.09.2009.

36
Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

vajadzībām

Zeme (0.765 ha),
Sporta iela 20, Subate, Daugavpils
rajons, kadastra nr.44150020102,

Zeme (0.2457 ha),
Vienības iela 1a, Naujenes pagasts,
Daugavpils rajons, kadastra
96.
Nr.44740010557

Dzīvojamā māja ( nepabeigta
celtniecība),
Vienības iela 1a, Naujenes pagasts,
97.
Daugavpils rajons, kadastra
Nr.44740010557001,

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

Daugavpils rajona padomes
vajadzībām

nodalījuma
Nr.10000239720.
Apgrūtinājumi:
67 kvm –elektrisko
tīklu gaisvadu līnijas
aizsargjosla.
Atrodas SIA
„Veselības un sociālās
aprūpes centrs
„Subate”” ēka
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
07.05.2007.,
nodalījuma Daugavpils novada
Nr.100000354099. pašvaldība
Atsavināšanas procesā
(14.11.2007. noslēgts
pirkuma līgums)
Reģistrēts
Zemesgrāmatā
07.05.2007., Daugavpils novada
pašvaldība
nodalījuma
Nr.100000354099.
Atsavināšanas procesā
(14.11.2007. noslēgts

01.09.2009.

01.09.2009.
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Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa
1

Lēmumu daļa
2

3

nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un tamlīdzīgi), adrese, kadastra
kādam mērķim izmanto (iestādei,
reģistrēts (reģistrācijas datums,
numurs
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits gadījums)
nodalījuma numurs)

4

5

kurai vietējai pašvaldībai
nodod

kad plāno nodot

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

pirkuma līgums)
Apstiprināts ar Daugavpils rajona padomes 23.04.2009. lēmumu Nr. 34

Daugavpils rajona padomes
priekšsēdētāja

J.Jalinska

28.04.2009.

3.pielikums
Ministru kabineta 2008.gada
2.septembra noteikumiem Nr. 713

38

Daugavpils rajona pašvaldības saistības

Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:

1) Daugavpils novads
2) Ilūkstes novads
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība-Daugavpils novada dome.

I. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības
1.tabula
Konstatējošā daļa
1

2

Lēmumu daļa
3

4

5

6

7

8

Nr.
p.k. aizņēmuma mērķis
aizņēmuma daļas kad plāno pašvaldība vai publisko tiesību juridiskā persona, no
līguma
kuras budžeta tiks segts saistību apmērs atbilstoši
saistību apmērs uz kurai pašvaldībai/ parāds 31.12.2008.
nodot
(saskaņā ar noslēgto aizdevējs noslēgšanas
31.12.2008. pašvaldībām nodod
plānotajam atmaksas grafikam līdz saistību
datums
(datums)
līgumu)
(latos)
nodošanai (7.ailē norādītajam datumam)
1. Projektam Interreg
IIIA Nr.SII-037
„Velo tūrisma
attīstīšana Baltijas
Ezeru zemē”

SEB
Latvijas
Unibanka

21.08.2006. 15317.00
LVL

Kopā: 15317.00 LVL

Daugavpils
novads

Kopā:

15 317

Atmaksāts Daugavpils rajona pašvaldība
30.01.2009.

15 317.00 LVL

2.tabula
Nr.

Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

39
p.k.

1

2

3

4

5

6

7

8

pašvaldība vai publisko tiesību juridiskā
galvojuma mērķis
līguma
kurai pašvaldībai/ pašvaldības kad plāno
saistību apmērs uz
persona, kura atbild par galvojuma saistību
(saskaņā ar aizdevējs noslēgšanas
pašvaldībām pārņemto saistību nodot
31.12.2008.
izpildi līdz saistību nodošanai (7.ailē
datums
nodod
apmērs
(datums)
noslēgto līgumu)
norādītajam datumam)

SIA „Atkritumu Finanšu 13.12.2006.
apsaimniekošanas ministrija
Dienvidlatgales
starppašvaldību
organizacija”,
1. projektam
„Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana
Dienvidlatgales
reģionā”
Kopā

424669.00,
t.sk.
287731.00pamatsumma,
136938.00procenti

424669,00

Daugavpils Saistības
01.09.2009. Daugavpils rajona pašvaldība
novada
Ls 424669.00
pašvaldībai, apmērā tiks
Ilūkstes novada sadalītas starp
pašvaldībai Daugavpils
novadu un
Ilūkstes novadu
proporcionāli .
kapitāldaļām

424669,00

3.tabula
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Konstatējošā daļa
1
Nr.
p.k.

2

Lēmumu daļa

3

4

5

6

7

8

pašvaldība vai publisko tiesību juridiskā
kurai
dokuments, kurā
pašvaldības kad plāno persona, no kuras budžeta tiks segts saistību
citu ilgtermiņa
dokumenta Nr., saistību apmērs pašvaldībai/
noteiktas citas
pārņemto
nodot apmērs atbilstoši plānotajam atmaksas grafikam
saistību mērķis
datums uz 31.12.2008. pašvaldībām
ilgtermiņa saistības
saistību apmērs (datums) līdz saistību nodošanai 7.ailē norādītajam
nodod
datumam

680 223.66
LVL
(Autotransporta
direkcijas
10.02.2009.
vēstule Nr.118.2/305
655 602 LVL)

Sabiedriskā
1. transporta
pakalpojumi

1.1.

1.2.

Līgums ar Nr.03.1-26/181
Latgales
SIA "Daugavpils 2007.gada 69 540 LVL plānošanas
autobusu parks" 19.decembris
reģions

30.12.2009.

Daugavpils rajona pašvaldība

Nr.03.1-26/182

Latgales
Līgums
1
469.96
LVL
plānošanas
30.12.2009. Daugavpils rajona pašvaldība
2007.gada
pārtraukts
SIA”Baltiņi”
reģions
19.decembris
Līgums ar

Nr.03.1-26/183

1.3.

-

Līgums ar
2007.gada
IK "MIKS S"
19.decembris
Kopā:

-

Latgales
plānošanas
reģions

-

30.12.2009.

Daugavpils rajona pašvaldība

71010.40 LVL

II. Struktūrfondu, Norvēģijas, Šveices instrumenta, INTERREG, 3.mērķa projekti (t.sk. dokumentācija)
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1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta laikposmā no 2000.gada līdz 2007.gadam (ieskaitot)
Konstatējošā daļa

Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

1.

2.

3.

no finanšu
instrumenta

4.

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13.

I. Pirmsstrukturālais fonds Phare

PHARE 2000 programmas
“Ekonomiskās un sociālās kohēzijas
pasākumi Latgales reģionā” projekts
„Apceļo Latgali ar IT” Nr.LE 0012.02/0004
Mērķis: Attīstīt tūrismu Latgales reģionā
Līguma noslēgšanas datums:
390000
EUR
07.08.2002
07.08.2002.jeb
Līgumslēdzēja institūcija:
07.10.2003.
1. Finanšu ministrija, Centrālā finanšu un
274093,56
LVL
kontraktu vienība
Daugavpils rajona padome(RP) piedalās kā
partneris

Noslēgtais līgums atrodas Daugavpils
rajona padomes līgumu mapē
(Nr.41’; 14.05.2002.)

II. Eiropas Savienības kopienas iniciatīva INTERREG

11443.29
EUR

0

Daugavpils
Jeb rajona 274093,56 07.10.2008.
padome

8042,34
LVL

-

-

Inventārs
Ls 3383.87
vērtībā pēc
projekta
realizēšanas ir
nodots
- vietējām
pašvaldībām pēc
infrastruktū
ras
atrašanās
vietas
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Konstatējošā daļa

Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

18.01.2006. Līgums
par partnerību un sadarbību
BJR Interreg IIIB Kaimiņattiecību
Programmas
(Lietuva- Latvija- Baltkrievija Interreg IIIA
Dienvidu prioritāte)
projektā Nr.SII-037 “Velo tūrisma attīstīšana
Baltijas Ezeru zemē”/
”Exciting cycling net of the Baltic Country of
lakes” ar biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme”
Mērķis: Attīstīt aktīvo tūrismu un sekmēt
veselīgu dzīvesveidu Latvijas, Lietuvas un
2. Baltkrievijas iedzīvotājiem, palielināt Baltijas
Ezeru zemes tūrisma produktu piedāvājumu
publicitāti ar mērķi piesaistīt vairāk tūristus
Eiroreģiona “Ezeru zeme” teritorijai un
pievienot papildus vērtību esošajiem tūrisma
produktiem.
RP piedalās kā partneris

Noslēgtais līgums atrodas Daugavpils
rajona padomes līgumu mapē Nr.03.126/7; 18.01.2006.)

2005.gada
decembris –
2007.gada
novembris

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

EUR LVL 5 172 EUR Daugavpils 43701 Dokumentu
55 193,
18 397, rajona
glabāšanu –
t.i. LVL
t.i. LVL padome LVL 31.12.2013.
(atbilstoši
38 789,86
12 929,49
Programmas
(piešķirtais (piešķirtais (piešķirtais
nosacījumam,
finansē- finansē- līdzfinansē
ar projektu
jums) jums) -jums)

(38560 (5141 LVL (754 LVL
LVL(faktis (faktiskais (faktiskais
kais finansē- līdzfinansē
finansē- jums) -jums)
jums)

ieviešanas
saistīto
dokumentāciju
ir jāglabā
vismaz 3 gadus
pēc pēdējā
maksājuma
Daugavpils
saņemšanas
Dauga
novada
Programmā, 01.09. vpils Daugavpils pašvaldība
kas ir
novada novada Skat. piel.
2010.gads). 2009. pašval pašvaldība Nr.1
dība

Īpašumtiesībām
uz projekta
rezultātiem un
investīcijām ir
16.01.2011.,
kas atbilstoši
Padomes
regulas
Nr.1260/1999
nosacījumam,
ir vismaz 5 gadi
sākot no
Finansēšanas
(granta) līguma
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

parakstīšanas
brīža

01.05.2005. –
BJR Interreg IIIB Kaimiņattiecību
Programmas (Lietuva- Latvija- Baltkrievija 30.06.2006.
Interreg IIIA Dienvidu prioritāte) projekts
Nr.SI-008 “Iepazīsti Ezeru zemi”

Līguma slēgšanas datums :
24.03.2005. līgums starp biedrību Eiroreģions
„Ezeru zeme” un Investīciju Banku
Schleswig-Holstein.
- 10.08.2005. līgums par līdzfinansējumu starp
biedrību Eiroreģions „Ezeru zeme” un
3. Daugavpils rajona padomi.

Daugavpils rajona padome ir projekta
asociētais partneris (ņemot vērā, ka
oficiālais projekta vadošais partneris ir
nevalstiskā organizācija „Eiroreģions
„Ezeru zeme””).

Noslēgtais līgums atrodas Daugavpils
rajona padomes līgumu mapē (Nr.60 ;
10.08.2005.)

0

0

EUR Daugavpils
5052,57 rajona
jeb
padome
3550.96
LVL

0

Dokumentu
glabāšanu 31.12.2013.
(atbilstoši
Programmas
nosacījumam,
ar projektu
ieviešanas
saistīto
dokumentāciju
ir jāglabā
vismaz 3 gadus
pēc pēdējā
maksājuma
saņemšanas 01.09.
Programmā,
kas ir
2009.
2010.gads).
Saistību laika
periods
attiecībā uz
īpašumtiesībām
uz projekta
rezultātiem un
investīcijām ir
24.03.2010.,
kas atbilstoši
Padomes
regulas
Nr.1260/1999
nosacījumam,

Dauga
vpils Daugavpils
novada novada
pašval pašvaldība
dība

nav
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

ir vismaz 5 gadi
sākot no
Finansēšanas
(granta) līguma
parakstīšanas
brīža.

INTERREG IIIA Projekts SIII-068 Latvijas- 01.03.2006.- Kopā Kopā Kopā
Lietuvas pārrobežu basketbola čempionātu un 01.10.2007. projektam projektam projektam
LVL 53376,93 LVL
ielu basketbola turnīru organizēšana, līgums
400327 LVL 80065,40
noslēgts ar Šlesvigas –Holšteinas Investīciju
(faktiskais (faktiskais (faktiskais
banku 15.05.2006
Mērķis -Iedibināt tradīciju regulāri rīkot

pierobežas pašvaldību basketbola
komandu čempionātus un strītbola
turnīrus
4.

RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie projekta
vadītājas O.Lukaševičas

453703,93 Dokumentu
glabāšanu -

31.12.2013
(atbilstoši
Programmas
nosacījumam,
finansē- līdzfinansē līdzfinansē
ar projektu
jums) -jums -jums
ieviešanas
Latvijas un
saistīto
Lietuvas
dokumentāciju
ir jāglabā
partneru)
vismaz 3 gadus
pēc pēdējā
maksājuma 01.09.
saņemšanas 2009.
Programmā,
t.sk. RP, kā t.sk. RP, t.sk. RP,
kas ir
partnera kā partnera kā partnera
2010.gads).
(76273,91 (10177.80 (15255,06
Saistību laika
LVL LVL LVL
t.sk. RP, kā periods
faktiskais faktiskais faktiskais
partnera attiecībā uz
īpašumtiesībām
finansē- finansē- līdzfinansē
86451,71 uz projekta
jums) jums) -jums)
LVL rezultātiem un
investīcijām ir
Daugavpils
15.05.2011.,
rajona
kas atbilstoši
padome
Padomes

LVL

Daugavpils
novada
pašvaldība
Dauga
Skat.piel.
Daugavpils
vpils
novada novada
pašval pašvaldība Nr.2
dība
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

INTERREG IIIA Projekts SIII-073” LatvijasLietuvas pierobežas kultūras dzīves
bagātināšana ar tradīciju apmaiņu, līgums
noslēgts ar Šlesvigas –Holšteinas Investīciju
banku 31.05.2006.
Projekta mērķi: Pierobežas reģionu
attīstība, balstīta uz Latvijas-Lietuvas
pierobežas reģionā dzīvojošo baltu tautu
vēsturiski veidotām tradicionālas kultūras
5. vērtībām un sakariem.
-Reģiona kultūras institūciju kapacitātes,
kultūras menedžeru un speciālistu
zināšanu un prasmju uzlabošanu.
- Izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu,
organizēt plašākus reģionālus kultūras
pasākumus
RP projekta ieviesējs

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

regulas
Nr.1260/1999
nosacījumam,
ir vismaz 5 gadi
sākot no
Finansēšanas
(granta) līguma
parakstīšanas
brīža.
2006.marts- EUR EUR EUR Daugavpils EUR Dokumentu
glabāšanu 2007.gada 150797.00 20106.00 7974.00, rajona
LVL
t.i. padome 170903.55 2013.gadu
oktobris t.i.
(atbilstoši
LVL 14131.00 LVL
LVL Programmas
105981.00( (piešķirtais 5604.00
nosacījumam,
piešķirtais finansē- (piešķirtais
120112.00 ar projektu
finansē- jums) līdzfinansē
ieviešanas
jums ar
-jums)
(piešķirtais saistīto
partn.) LVL
finansē- dokumentāciju
13153 .00 LVL
jums) ir jāglabā
vismaz 3 gadus 01.09.
LVL faktiskais 4757.00
pēc pēdējā
98648.00 finansēj- faktiskais
maksājuma 2009.
faktiskais ums) līdzfinansē
saņemšanas
finansē-jums)
EUR Programmā,
jums)
kas ir
159078.54 2010.gads).
Saistību laika
LVL periods
attiecībā uz
111801.00 īpašumtiesībām
uz projekta
faktiskais rezultātiem un
finansē- investīcijām ir

Dauga
vpils Daugavpils
novada novada
pašval pašvaldība
dība

nav
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

Projekta dokumentācijas atrodas pie projekta
vadītājas I.Mukānes

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

jums) 31.05.2011.,
kas atbilstoši
Padomes
regulas
Nr.1260/1999
nosacījumam,
ir vismaz 5 gadi
sākot no
Finansēšanas
(granta) līguma
parakstīšanas
brīža.

III. Eiropas Savienības struktūrfondi
ERAF Nacionālās programmas projekts 15.02.2005. – 318 484 53081 53 081 Daugavpils 371565 saistības
„Daugavpils rajona pašvaldību Informācijas 14.04.2007. LVL LVL LVL
rajona
nenodot ne
LVL
un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas tīkla
padome
ātrāk, kā
14.04.
izveides pilotprojekts „

VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.3.1./0000
08
Līgums noslēgts 15.02.2005.ar CFLA .
6. Projekta mērķis ir atvieglot pieeju

kvalitatīviem IKT pakalpojumiem Daugavpils
rajona lauku teritorijā, paaugstināt Daugavpils
rajona iedzīvotāju zināšanas IKT lietošanas
jomā, kā arī paplašināt pakalpojumu
piedāvājumu Daugavpils rajona iedzīvotājiem,
izmantojot IKT iespējas, tādā veidā veicinot
apstākļus konkurētspējīgai un sociāli
ietverošai informācijas un komunikāciju

2012.,
projekta
dokumentāci
jai – 01.09.
31.12.2016. 2009.

Daugavpils
Dau- Daugav- un Ilūkstes
gavpils pils
novada
novada novada pašvaldības
pašval pašvaldība Skat.piel.
dība
Nr.3
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

tehnoloģiju izmantošanai Latvijas perifērijas
lauku teritorijās, liekot pamatu Informācijas
sabiedrības līdzsvarotai attīstībai valstī.
RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie projekta
V.Rūtiņas
Pilsoniskās sabiedrības veidošanās Daugavpils 15.09.2005. – 65 265.59 58 739,03 6 526,56 Daugavpils 87150,79 31.12.2016.
rajona
rajonā caur integrāciju latviskā vidē (granta 15.09.2006. EUR EUR EUR
padome LVL:
līgums Nr. 2003/004-979-01-01/3-20/44)
t.i. LVL t.i. LVL t.i. LVL
,noslēgts ar Sabiedrības Integrācijas fondu
2005.gada 15.septembrī.
45 868.77 41282.02 4586.89
Mērķis- Mazināt nelabvēlīgas

reģionālās atšķirības, veicinot
līdzvērtīgas latviešu valodas apgūšanu
7.
un nacionālās valodas vides
paplašināšanu Daugavpils rajona
administratīvajās teritorijās ar
mazākumtautību pārsvaru.
RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie projekta
vadītājas S.Balodes

01.09 .
2009.

Daugavpils
Dau- Daugav- novada
gavpils pils
pašvaldība
novada novada Skat.piel.
pašval pašvaldība Nr.4
dība
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

90 808
Eiropas Reģionālā Attīstības fonda projekts “ 23.11.2005.– LVL
22.09.2006 .

Mātes un bērnu atbalsta centra
“Avotiņi „ izveidošana Naujenes bērnu
namā “

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

11 465 11 363 .00 Daugavpils 102273 31.12.2016.
LVL LVL
rajona
padome LVL

(Nr.2005/3/VPD1/ERAF/CFLA/GS/1.4.6.2./0
001/0006),noslēgts līgums ar Sociālo
pakalpojumu pārvaldi 23.11.2005.

Projekta mērķis bija izremontēt un
8. pielāgot telpas Naujenes bērnu nama
atsevišķā divstāvu ēkā , izveidojot centru
“Avotiņi “ 8 jaunajām māmiņām ,kas
nonākušās krīzes situācijā, lai veicinātu šo
sociāli atstumto grupu integrāciju kā
sabiedrībā, tā darba tirgū.

01.09.
2009.

Daugavpils
Dau- Daugav- novada
gavpils pils
pašvaldība
novada novada Skat.piel.
pašval pašvaldība Nr.5
dība

RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie projekta
vadītājas S.Balodes

9.

2000.00 Daugavpils 42720,15 31.12.2016.
01.05.2005.- 34176,12 8544,03
Eiropas Sociālās fonda projekts “ Sociālās 30.04.2006. LVL LVL LVL
rajona
01.09.
rehabilitācijas programmas izstrāde un
padome LVL

ieviešana mātes un bērnu atbalsta centrā
“Avotiņi “
(Nr.2005/3/VPD1/ERAF/CFLA/GS/1.4.6.2./0

2009.

Daugavpils
Dau- Daugav- novada
gavpils pils
pašvaldība
novada novada Skat.piel.
pašval pašvaldība Nr.6
dība
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

001/0006),noslēgts līgums ar SIF 01.05.2005.

Projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot
sociālās rehabilitācijas programmu
atbalsta centrā “Avotiņi “ 8 jaunajām
māmiņām ,kas nonākušās krīzes situācijā,
lai veicinātu šo sociāli atstumto grupu
integrāciju kā sabiedrībā, tā darba tirgū
RP piedalās kā partneris
Projekta dokumentācijas atrodas Naujenes
bērnu namā
96 118 .00 12 500.00 12 500.00 Daugavpils 108618 31.12.2016.
Eiropas Reģionālā Attīstības fonda projekts ” 23.11.2005. –

Invalīdu un pensijas vecuma cilvēku
dienas centra izveide Višķu sociālās
aprūpes centra ēkā”, noslēgts līgums ar

22.06.2006. LVL

LVL

LVL

rajona
padome

LVL

Sociālo pakalpojumu pārvaldi 23.11.2005.

10. Projekta mērķis ir izremontēt un

pielāgot personām ar funkcionāliem
traucējumiem telpas Višķu sociālās
aprūpes centra ēkas 1.stāvā ,izveidojot
dienas centru Daugavpils rajona
invalīdiem un pensijas vecuma
cilvēkiem ,kas veicinātu šo sociāli

01.09.
2009.

Daugavpils
Dau- Daugav- novada
gavpils pils
pašvaldība
novada novada Skat.piel.
pašval pašvaldība Nr.7
dība
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

atstumto grupu un viņu ģimenes
locekļu integrāciju kā sabiedrībā, tā
darba tirgū.
RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie projekta
vadītājas S.Balodes
Eiropas Sociālās fonda projekts “ Sociālās 01.07.2005.- 32647,76 8161,94 2000.00 Daugavpils 40809,70 31.12.2016.

rehabilitācijas programmas izstrāde un 30.04.2006. LVL
ieviešana invalīdiem un citām sociālās
atstumtības cilvēku grupām Višķu dienas
centrā”,

LVL

LVL

rajona
padome

LVL

(Nr.2005/4/VPD1/ERAF/CFLA/GS/1.4.6.2./0
001/0007),noslēgts līgums ar SIF 01.07.2005.

11. Projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot
sociālās rehabilitācijas programmu Višķu
dienas centrā 15 apkārtesošo pagastu
invalīdiem un pensijas vecuma cilvēkiem ,
lai veicinātu šo sociāli atstumto grupu
integrāciju kā sabiedrībā, tā darba tirgū
RP piedalās kā partneris
Projekta dokumentācijas atrodas Višķu

01.09.
2009.

Daugavpils
Dau- Daugav- novada
gavpils pils
pašvaldība
novada novada Skat.piel.
pašval pašvaldība Nr.8
dība

51
Konstatējošā daļa

Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

sociālās aprūpes centrā

ERAF Nacionālās programmas
projekts „Sociālo pakalpojumu
infrastruktūras un pakalpojumu
attīstīšana klientu rehabilitācijai,
integrācijai sabiedrībā un darba tirgū
Latgales reģionā”
līgums
VPDI/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.6.1./000003
/003
noslēgts ar CFLA

12. Projekta galvenais mērķis - veicināt

personu ar garīga rakstura
traucējumiem rehabilitāciju, integrāciju
sabiedrībā un darba tirgū, izveidot
vienoto alternatīvo sociālās aprūpes
pakalpojumu sniegšanas kompleksu
Dienvidlatgalē uz SAC “Kalupe” un SO
“Cerība” bāzes
RP piedalās kā partneris
Projekta dokumentācijas atrodas SAC
„Kalupe „

09.11.2004. – 596 883,20 85 220,80 64 000
LVL
LVL
30.09.2006.
LVL

t.sk RP kā t.sk RP kā
t.sk RP kā
partneris partneris
partneris
0,00 LVL 0,00 LVL 35000

Dau- Daugav-

LVL Daugavpils t.sk RP kā
01.09. gavpils pils
partneris
novada novada
rajona
31.12.2016.
2009.
pašval pašvaldība
padome 0,00 LVL
dība

nav
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 21.02.2006.- 9119.25 3039.87
29.12.2006. LVL LVL
izglītības sistēmā"
PIAA/PIN/ESF/NP/3.2.7.1./A1.2./081, līgums
noslēgts ar VIAA 21.02.2006.

0 Daugavpils 12159,12 31.12.2016.
rajona LVL
padome

Mērķis Uzlabot profesionālās orientācijas
pakalpojumu un karjeras izglītības pieejamību
un kvalitāti visu līmeņa un veidu izglītības
13. iestādes mūžizglītības kontekstā, izveidojot
profesionālās orientācijas speciālistu
kvalifikācijas apguves un pilnveides sistēmu,
attīstotot karjeras izglītības metodisko un
informatīvo materiālu nodrošinajumu.
RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie
I.Bulašas
15.05.2006.- 35219.88 8804.97
ESF projekts„ Sociālo aprūpētāju
31.05.2008. LVL LVL
sagatavošana Daugavpils rajonā „
2006/8/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4/0001/00
24, noslēgts ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi
2006.gada 15.maijā

14.
Mērķis- tiks izglītoti 20 Daugavpils

rajona sociālos aprūpētāji un sagatavoti
profesionālai darbībai, kas nodrošinātu
sabiedrību ar kvalitatīviem sociālās

01.09.
2009.

Dau- Daugavgavpils pils
novada novada
pašval pašvaldība
dība

nav

0 Daugavpils 44024,85 31.12.2016.
rajona
padome

LVL
01.09.
2009.

Daugavpils
Dau- Daugav- novada
gavpils pils
pašvaldība
novada novada Skat.piel.
pašval pašvaldība Nr.9
dība
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

aprūpes pakalpojumiem.
RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie projekta
vadītājas S.Balodes
Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 21.02.2008.- 3419.58 1136.86
izglītības sistēmā" VIAA/KAD-PIN/2008- 15.08.2008. LVL LVL
23,līgums noslēgts ar VIAA 21.02.2008.
Mērķis Uzlabot profesionālās orientācijas
pakalpojumu un karjeras izglītības pieejamību
un kvalitāti visu līmeņa un veidu izglītības
iestādes mūžizglītības kontekstā,izveidojot
15.
profesionālās orientācijas speciālistu
kvalifikācijas apguves un pilnveides
sistēmu,attīstotot karjeras izglītības metodisko
un informatīvo materiālu nodrošinajumu.

0 Daugavpils 4556,44 31.12.2016.
rajona LVL
padome

01.09.
2009.

Dauga
Daugavpil
vpils
s novada
novada
pašvaldība
pašval
dība

nav

RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie
I.Bulašas
IV. Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments
Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas 02.10.2007.- 14990.98 2645.47 1 987.91 Daugavpils 12394.97 30.04.2021.
Dau- Daugav01.09.
efektivitātes paaugstināšana dabas parka 31.03.2008. EUR EUR
EUR rajona LVL
gavpils pils
nav
16. „Daugavas loki” teritorijā
t.i.
t.i.
t.i. padome
2009. novada novada
pašvald pašvaldība
Finansēšanas līgums Nr.2007.PSF/210535.72 1859.25 1397.11
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

5/06,noslēgts 29.10.2007. ar SIF

no finanšu
instrumenta

LVL

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

LVL

LVL

400.00
LVL

-

ība

Darbības tiešie mērķi: Dabas parka
“Daugavas loki“ dabas resursu pārvaldības
un izmantošanas uzlabošana, izstrādājot
individuālā projekta pieteikumu par šīs
teritorijas apsaimniekošanas plānu,
iesniegšanai Eiropas Ekonomikas Zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta
atklātajam projektu konkursam
RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie
O.Lukaševičas
IV. Citi fondi
Kultūrkapitāla fonda projekts „Slutišķu sādžas 23.05.2007- vēsturiskās apbūves koka elementu
31.05.2009.
saglabāšana”
Līgums Nr.2007-2-KM043, noslēgts
2007.gada 23.maijā ar Valsts Kultūrkapitāla
17.
fondu.
Projekta dokumentācijas atrodas pie
V.Baulinas
Noslēgtais līgums atrodas Daugavpils rajona
padomes līgumu mapē (Nr.03.1-26/48;

-

400,00LVL 31.12.2014.

01.09.
2009.

Dau- Daugavgavpils pils
novada novada
pašvald pašvaldība
ība

nav
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

25.05.2007.)
Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa 16.06.2003.- uzlabošanai 2003.gadam projekts „Darba un 15.08.2003.
18. atpūtas nometņu organizēšana bērniem”
līgums Nr. 2.5/11-24 (noslēgts 01.07.2003.)
Valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa 2004.
uzlabošanai 2004.gadam „Bērnu projekts par
rotaļu, atpūtas un sporta laukumu
iekārtošanu”, līgums Nr. 1.6/37

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

1000
LVL

-

2000
LVL

-

-

1000 LVL 2008.
-

-

2000 LVL 2009.

01.09.

19. Nodots tālāk vietējām pašvaldībām

Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa 2005.
uzlabošanai 2005.gadam projekts „Bērnu un
rotaļu laukumu iekārtošana”, līgums Nr.
2.1/33 (noslēgts 10.03.2005.)

2009.

2000
LVL

2000 LVL 2010.

01.09.

20.

2009.

Nodots tālāk vietējām pašvaldībām

-

-

-

Izveidotie
bērnu
laukumi
Demenes,
Dau- Daugav- Salienas,
gavpils pils Nīcgales,
novada novada Lauceses
pašvald pašvaldība pagastos
ība
nodoti
vietējām
pašvaldībām
Izveidoti
bērnu
laukumi
Dvietes,
Dau- Daugav- Eglaines,
gavpils pils Skrudalienovada novada nas,
pašvald pašvaldība Naujenes
pagastos
ība
nodoti
vietējām
pašvaldībām
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa 2005.
uzlabošanai 2005.gadam projekts
21. „Līdzfinansējuma nodrošinājums konferencē
„Bērniem draudzīga skola””, līguma Nr.
2.2/164 (noslēgts 02.09.2005.)
Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa 2006.
uzlabošanai 2006.gadam projekts „Atbalsts
bērnu projektiem par rotaļu un atpūtas
laukumu iekārtošanu”, līgums Nr. 2.1/95
(noslēgts 10.05.2006.)

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

500 LVL

500 LVL

2010.
01.09.
2009.

2000
LVL

2000 LVL 2011.

01.09.

22.

2009.

Nodots tālāk vietējām pašvaldībām

Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa 2006.
uzlabošanai 2006.gadam „Līdzfinansējuma
23. nodrošinājums konferencē „Bērniem
draudzīga skola””, līgums Nr. 2.2/96 (noslēgts
10.05.2006.)
Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa 2007.
uzlabošanai 2007.gadam projekts „Par bērnu
rotaļu un atpūtas laukuma izveidi”, līgums Nr.
24. 2.1.1/271 (noslēgts 08.10.2007.)

Nodots tālāk vietējām pašvaldībām

Dau- Daugavgavpils pils
novada novada
pašvald pašvaldība
ība

Izveidoti
bērnu
laukumi
Dau- Daugav- Subates
gavpils pils pilsētā,
novada novada Līksnas
pašvald pašvaldība pagastā
ība

300 LVL

300 LVL

2011.
01.09.
2009.

2000
LVL

2000 LVL 2012.
01.09.
2009.

nav

Dau- Daugavgavpils pils
novada novada
pašvald pašvaldība
ība

nodoti
vietējām
pašvaldībām

nav

Izveidoti
bērnu
Dau- Daugav- laukumi
gavpils pils Višķu,
novada novada
pašvald pašvaldība Kalkūnes
ība
pagastos
nodoti
vietējām
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

pašvaldībām

Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa 2007.
uzlabošanai 2007.gadam projekts „Basketbola
grozu uzstādīšana pašvaldībās”, līgums Nr.
2.1.2/170 (noslēgts 05.07.2007.)

-

2500
LVL

-

-

2500 LVL 2012.

01.09.

25. Nodots tālāk vietējām pašvaldībām

19.02.2007.- 1391.55
Eiropas Kopienas profesionālās
izglītības attīstības rīcības programmas 25.02.2007. LVL
Leonardo da Vinci projekts
“Mūžizglītības sistēmas un tās
kvalitātes uzlabošana Latgales
reģiona pašvaldībās”
26.

projekta nr.DM/521/LV/06/486.
Projekta īstenotājs -Biedrība “Dienvidlatgales
Pašvaldību mācību centrs”
Līgums slēgts ar Izglītības un zinātnes
ministriju
Projekta kopsavilkums: Pieredzes apmaiņas
projekts atbilda programmas mērķim – uzlabot

2009.

Basketbola
grozi
uzstādīti
Naujenes
Daugav
Kalupes
Daugavpil
pils
Subates,
s novada
novada
Višķu,
pašvaldība
pašvald
Sventes
ība
pagastos
nodoti
vietējām
pašvaldībām

1391,55 25.02.2012.
LVL

01.09.
2009.

DauDaugavgavpils
pils
novada
nav
novada
pašvald
pašvaldība
ība
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Nr.
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja institūcija

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
īstenošanas līgumu par projektā
reģionam plāno nodot
(latos)
radīto vērtību uzturēšanu/
kad plāno
saglabāšanu
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
dokumentā- mantu (norāsaistības
budžeta
(latos) projekta īstenociju dot, kādu)
finansējuma pašvaldības
šanas
apmērs nosaukums

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

profesionālo tālākizglītības un mūžizglītības
kvalitāti un pieejamību. Pieredzes apmaiņa
mērķis – stiprināt ilgtspējīgu mūžizglītības
attīstību iedzīvotāju interesēm, spējām un
reģiona ekonomikas attīstības plānam.
Ja biedrību plānos likvidēt, par to tiks paziņots
līgumslēdzēja institūcijai.

2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta

Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

saistības, ko rajona
pašvaldība uzņēmusies ar
kurai pašvaldībai vai plānošanas
projekta īstenošanas līgumu
reģionam plāno nodot
projekta
(latos)
Nr.
par projektā radīto vērtību
kad plāno
īstenošanas
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas
uzturēšanu/ saglabāšanu
nodot
termiņš
datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija
(datums)
no pašvaldības līdzfinansējuma
saistību laika
(no–līdz)
saistību
no finanšu no valsts
mantu (norāperiods pēc
saistības dokumentāciju
apmērs
instrumenta budžeta finansējuma pašvaldības
dot, kādu)
projekta īsteno(latos)
apmērs
nosaukums
šanas
finansējums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Eiropas Savienības struktūrfondi
Eiropas Sociālā fonda
1. projekts “Iekļaujošās izglītības

01.08.2007. 39872.80 9968.20
LVL LVL
-

0

Daugavpils
DauDaugavpils 49841 31.12.2016.
Daugavpils novada
01.09.
gavpils
rajona
novada pašvaldība
novada
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Lēmumu daļa

saistības, ko rajona
pašvaldība uzņēmusies ar
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
projekta īstenošanas līgumu
reģionam plāno nodot
projekta
Nr.
(latos)
par projektā radīto vērtību kad plāno
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas īstenošanas
uzturēšanu/ saglabāšanu
nodot
termiņš
datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija
(datums)
no pašvaldības līdzfinansējuma
saistību laika
(no–līdz)
saistību
no finanšu no valsts
mantu (norāperiods pēc
saistības dokumentāciju
apmērs
instrumenta budžeta finansējuma pašvaldības
dot, kādu)
projekta īsteno(latos)
apmērs
nosaukums
šanas

sistēmas bērniem ar speciālajām 31.07.2008.
vajadzībām pilnveidošana un
nostiprināšana Daugavpils rajonā”
,līgums noslēgts ar VIAA, 2007.gada
17.jūlijā
( Nr. VPD1/ESF/PIAA/07/APK/
3.3.7./0030/0593)
Mērķis paaugstināt sociālās

padome LVL:

2009. pašvald pašvaldība Skat.piel.
ība
Nr.10

atstumtības riskam pakļauto
jauniešu ar speciālām
vajadzībām iekļaušanos kopējā
izglītības sistēmā
RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie
projekta vadītājas S.Balodes
ESF projekts “Akcija „ Atvērtā
skatuve - atvērtā sirds””
(Finansēšanas līguma 2005/017-49503-01/2-26/45),noslēgts ar SIF
01.11.2007. 57354.57
2007.gada 1.novembrī
EUR
30.11.2008. t.i.
2.
LVL
Mērķis -Ar teātra mākslas
40309,02
līdzekļiem paplašināt cilvēku ar

īpašām garīgām un fiziskām
vajadzībām iespējas izteikt sevi

5672.43 7003.08
31.12.2016.
EUR LVL
Daugavpils 44295,6
t.i.
rajona
LVL
3LVL
padome
01.09.
3986,61
2009.

Daugavpils Daugavpils
novada novada
pašvald pašvaldība Daugavpils
novada
ība
pašvaldībai
Skat.piel.
Nr.11
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Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

saistības, ko rajona
pašvaldība uzņēmusies ar
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
projekta īstenošanas līgumu
reģionam plāno nodot
projekta
Nr.
(latos)
par projektā radīto vērtību kad plāno
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas īstenošanas
uzturēšanu/ saglabāšanu
nodot
termiņš
datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija
(datums)
no pašvaldības līdzfinansējuma
saistību laika
(no–līdz)
saistību
no finanšu no valsts
mantu (norāperiods pēc
saistības dokumentāciju
apmērs
instrumenta budžeta finansējuma pašvaldības
dot, kādu)
projekta īsteno(latos)
apmērs
nosaukums
šanas

līdzvērtīgu radošo iespēju līmenī
un sekmēt šīs grupas redzamāku
uztveri un izpratni plašākā
sabiedrībā.
RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie
projekta vadītājas S.Balodes
„Vides pielāgošana jauniešiem
25.04.2008. 3000 .00
fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas
- LVL
nodrošināšanai Naujenes bērnu nama 01.08.2008.
sporta laukumā”
Līguma Nr. 1.4.1/95,
līgums noslēgts ar Bērnu un ģimenes
lietu ministriju 25.04.2008.

Projekta tiešais mērķis:
3. *Izveidot sporta laukumu
Kraujas ciemā (segums,
aprīkojums, nožogojums,
soliņi);
*Iegādāties sporta aktivitātēm
atbilstošu aprīkojumu
(pludmales volejbols;
minifutbols);

0

750.00 Daugavpils 3000 31.12.2016.
LVL

rajona
padome

LVL

01.09.
2009.

Daugavpils Daugavpils
novada novada
pašvald pašvaldība
ība

Daugavpils
novada
pašvaldība
Skat.piel.
Nr.12
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Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

saistības, ko rajona
pašvaldība uzņēmusies ar
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
projekta īstenošanas līgumu
reģionam plāno nodot
projekta
Nr.
(latos)
par projektā radīto vērtību kad plāno
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas īstenošanas
uzturēšanu/ saglabāšanu
nodot
termiņš
datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija
(datums)
no pašvaldības līdzfinansējuma
saistību laika
(no–līdz)
saistību
no finanšu no valsts
mantu (norāperiods pēc
saistības dokumentāciju
apmērs
instrumenta budžeta finansējuma pašvaldības
dot, kādu)
projekta īsteno(latos)
apmērs
nosaukums
šanas

RP projekta ieviesējs

Projekta dokumentācijas
atrodas Daugavpils rajona
padomes līgumu mapē (Nr.
03.1-25/50; 23.04.2008.)
„Atbalsts vispārējās izglītības
01.05.2008. 104102.00 34701.00
LVL
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos - LVL
mācību priekšmetos”
31.03.2012.
Nr.2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA
/VIAA/002,
līgums noslēgts ar VIAA ,2008.gada
30.aprīlis.

0

01.09.

Mērķis: Nodrošināt sadarbību starp
4.
Studiju fondu un pašvaldību, lai
īstenotu Projekti vispārējās un
profesionālās izglītības iestādes,
kuras darbojas pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
RP projekta ieviesējs
Projekta dokumentācijas atrodas pie
I.Bulašas
ERAF projekts "Publisko interneta 03.04.2007.
punktu izveide Latgales reģionā"
5. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.3.2./00 31.10.2008.
0028/007

Daugavpils 138803 31.12.2021.
rajona LVL
padome

2009 .

0

0

8822 + Daugavpils 20698,13 31.12.2016.
papildus rajona
01.09.
LVL
finansējumam padome
2009.
3346
LVL

Daugav
pils Daugavpils
novada novada
pašvald pašvaldība
ība

Daugav
pils Daugavpils
novada novada
pašvald pašvaldība
ība

nav

Daugavpils
novada
pašvaldībaInterneta
pieejas
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Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

saistības, ko rajona
pašvaldība uzņēmusies ar
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
projekta īstenošanas līgumu
reģionam plāno nodot
projekta
Nr.
(latos)
par projektā radīto vērtību kad plāno
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas īstenošanas
uzturēšanu/ saglabāšanu
nodot
termiņš
datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija
(datums)
no pašvaldības līdzfinansējuma
saistību laika
(no–līdz)
saistību
no finanšu no valsts
mantu (norāperiods pēc
saistības dokumentāciju
apmērs
instrumenta budžeta finansējuma pašvaldības
dot, kādu)
projekta īsteno(latos)
apmērs
nosaukums
šanas

Institūcija – Latgales reģiona
attīstības aģentūra
1.līmeņa starpniekinstitūcija Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija
Projekta vispārējais mērķis ir
paaugstināt informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
izmantošanu Latgales reģionā
veicinot informācijas
sabiedrības veidošanu un
sekmējot līdzsvarotu reģiona
attīstību.
RP piedalās kā partneris
Tehnika atrados LRAA bilancē,
pašvaldībām tiks nodots ar
patapinājuma līgumu.

Noslēgtais līgums atrodas
Daugavpils rajona padomes
līgumu mapē (Nr.03.1-26/68;
04.06.2007.)

punkts-kiosks
ML Infokiosk
500- 8gab.;
Multifunkcio
nālā iekārta
Samsung
SCX
4321/XEV –
4 gab.;
Wireless
rūteris
Linksys
W/SB
802.11G- 4
gab.;
Piezīmjdators
Hewlett
Packard 6730
– 2gab;
Piezīmjdatora
statīvs – 2
gab.;
Sistēmbloks
Sonex – 1
gab.
Monitors
Samsung
SM940N – 1
gab.;
Nepārtrauktās barošanas
bloks
APC/Smart
UPS SC – 1
gab.;Biroja
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Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

saistības, ko rajona
pašvaldība uzņēmusies ar
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
projekta īstenošanas līgumu
reģionam plāno nodot
projekta
Nr.
(latos)
par projektā radīto vērtību kad plāno
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas īstenošanas
uzturēšanu/ saglabāšanu
nodot
termiņš
datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija
(datums)
no pašvaldības līdzfinansējuma
saistību laika
(no–līdz)
saistību
no finanšu no valsts
mantu (norāperiods pēc
saistības dokumentāciju
apmērs
instrumenta budžeta finansējuma pašvaldības
dot, kādu)
projekta īsteno(latos)
apmērs
nosaukums
šanas

krēsls– 1 gab.
Datorgalds –
1 gab.

Nacionālās programmas projekts
”Pašvaldību e-pārvaldes bāzes
izveide”

VPD/ERF/CFLA/04/NP/1.3.1./0
0000/004
18.01.2007. līgums Nr. 2-05/05
noslēgts ar RAPLM (
25.08.2008. pārjaunots Nr.
08/134 ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūru)
Veidot IT kompetences centru
6. un līdzdarboties ē-pārvaldes
ieviešanā, veicināt pašvaldību
sniegto pakalpojumu klāsta,
apjoma kvalitātes un apmācību
procesa paaugstināšanu IT jomā.
RP piedalās kā partneris ,VRAA
piešķir līdz 2012.gadam LVL 20000
IT-PKC uzturēšanai.

Noslēgtais līgums atrodas
Daugavpils rajona padomes
līgumu mapē (Nr. 03.1-26/10;

13.06.2006.
31.05.2007.

20 000
LVL

20000 31.12.2016.
LVL

01.09.
2009.

Daugav
pils Daugavpils
novada novada
pašvald pašvaldība
ība

nav
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Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

saistības, ko rajona
pašvaldība uzņēmusies ar
finansējums
kurai pašvaldībai vai plānošanas
projekta īstenošanas līgumu
reģionam plāno nodot
projekta
Nr.
(latos)
par projektā radīto vērtību kad plāno
p.k. projekta nosaukums un mērķis. Līguma noslēgšanas īstenošanas
uzturēšanu/ saglabāšanu
nodot
termiņš
datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija
(datums)
no pašvaldības līdzfinansējuma
saistību laika
(no–līdz)
saistību
no finanšu no valsts
mantu (norāperiods pēc
saistības dokumentāciju
apmērs
instrumenta budžeta finansējuma pašvaldības
dot, kādu)
projekta īsteno(latos)
apmērs
nosaukums
šanas

19.01.2007.)
Latvijas valsts un Bila&Melindas 20.06.2008.
Geitsu fonda līdzfinansētais publisko
bibliotēku attīstības projekts
31.05.2011.
20.06.2008. noslēgts līgums ar Valsts
aģentūru „Kultūras informācijas
sistēmas” un Tautas izglītības un
kultūras centru
Līguma numurs 232.115/2008/BMGF
Institūcija Valsts aģentūra „Kultūras
7. informācijas sistēmas”
Mērķis-nodrošināt publisko bibliotēku
attīstības projektu, nodrošināt tā
ilgtspēju un izveidotu reģionālo
mācību centru.
Projekta dokumentācijas atrodas pie
projekta vadītājas I.Mukānes.

Rajona padomes līgums ar KIS
atrodas padomes līgumu mapē
(Nr. 03.1-26/61; 30.05.2007.)
II. Citi fondi

-

-

-

40109,07 31.05.2011.
LVL

01.09.
2009.

Noslēgts
patapinājuma līgums
ar Valsts
aģentūru
„Kultūras
informācijas
sistēmas”
par
tehnikas
Daugav
izmantošapils Daugavpils
nu ar Tautas
novada novada
pašvald pašvaldība izglītības un
kultūras
ība
centru

Daugavpils
novada
pašvaldība
Skat.piel.
Nr.13

65
Pārrobežu sadarbības veicināšana
līdzsvarotas ekonomikas attīstībai,
sekmējot pašvaldību darbinieku
izglītošanu, labas prakses pieredzes
veicināšanu starp Daugavpils rajona
un Dānijas pašvaldībām un
institūcijām.
13.01.2009.Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot
8. publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti un
veicināt labas pārvaldības principu
ieviešanu, veicinot pieredzes, zināšanu un
labas prakses apmaiņu starp Daugavpils
rajonu Latvijā un Dānijas pašvaldībām un
institūcijām.

Daugavpils 1176 30.04.2021.
rajona LVL
padome

12.01.2010.

-

-

1176 LVL

Daugav
pils Daugavpils
01.09.
novada novada
2009. pašvald pašvaldība
ība

nav

Daugav
Daugavpils
01.09. pils
novada novada
2009. pašvald pašvaldība
ība

nav

Iesniegšanas datums 01.10.2008.
Institūcija, kurā projekts iesniegts-SIF

RP piedalās kā partneris

III. Valsts Investīciju programma

9.

„Medumu speciālās
internātpamatskolas ēkas
renovācijas turpinājums –
internātpamatskolas ēku un
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija”.
Saskaņā ar 21.08.2007. MK noteikumiem.
Daugavpils rajona padome ir parakstījusi
apliecinājumu, kurā apliecina ,ka objektu ,
kurā ir paredzēts ieguldīt līdzekļus
neatsavinās vismaz 10 gadu laika posmā
un izmantot projektā paredzētajiem
mērķiem

-

2009.2010.

-

807 983
LVL

3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi

-

807 983 2020
LVL
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Konstatējošā daļa
projekta nosaukums un mērķis.
projekta
Iesniegšanas datums un īstenošanas termiņš
Nr. p.k.
institūcijas nosaukums, kurā
(no–līdz)
iesniegts projekts

Lēmumu daļa
plānotais finansējums

kurai pašvaldībai vai plānošanas reģionam plāno
nodot

(latos)
no finanšu instrumenta no valsts budžeta

no pašvaldības līdzfinansējuma

kad plāno nodot
(datums)
saistības

finansējuma apmērs

pašvaldības nosaukums

dokumentāciju

mantu
(norādot, kādu)

I. Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments
„Dabas resursu

pārvaldības un
izmantošanas
efektivitātes
paaugstināšana dabas
parka „Daugavas loki”
teritorijā”

01.08. 2009.30.09. 2010.

Projekta Nr. LV0070

Projekta darbības mērķis ir
Izveidot līdzdalībai atvērto
mehānismu
1. pārvaldes
dabas parka „Daugavas
loki”, kurš balstās uz
izpratni par ilgtspējīgu
attīstību, operatīvu rīcību,
informācijas pieejamību
un līdzsvaru starp
reģionālās ekonomikas
izaugsmi un droši
NATURA 2000 teritorijas
ekosistēmas pastāvēšanu.
Iesniegšanas datums
10.06.2008.

Institūcija, kurā projekts

302 550 EUR
t.i.
212 644.54LVL

Daugav53 391 EUR
pils
t.i.
Daugavpils rajona
Daugavpils
01.09.2009. novada novada pašvaldība nav
37 523.40
padome
pašvaldība
LVL
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Konstatējošā daļa
projekta nosaukums un mērķis.
projekta
Iesniegšanas datums un īstenošanas termiņš
Nr. p.k.
institūcijas nosaukums, kurā
(no–līdz)
iesniegts projekts

Lēmumu daļa
plānotais finansējums

kurai pašvaldībai vai plānošanas reģionam plāno
nodot

(latos)
no finanšu instrumenta no valsts budžeta

no pašvaldības līdzfinansējuma

kad plāno nodot
(datums)
saistības

finansējuma apmērs

dokumentāciju

pašvaldības nosaukums

mantu
(norādot, kādu)

iesniegts: Vides
ministrija
Rajona pašvaldības loma
projektā: Projekta
iesniedzējs, projekta
partnerības vadošais
partneris

II. Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
Harmoniskas pārrobežu 2008.-2010.
sadarbība satiksmes
drošības uzlabošanai
Latvijas un Lietuvas
pierobežas teritorijās
„LATLIT TRAFFIC”
Mērķis-Sekmēt
Eiroreģiona „Ezeru
2.
zeme” Latvijas un
Lietuvas teritorijas
sociāli-ekonomisko
attīstību, kā arī izveidot
pievilcīgu un drošu vidi
vietējiem iedzīvotājiem
Daugavpils rajona
padome projektā ir
projekta partneris,

381 360 EUR
t.i. 268020
LVL

57204 EUR
0

t.i. 40203 LVL

Daugavpils
Daugavpils rajona
Daugavpils
01.09.2009. novada novada pašvaldība
padome
pašvaldība

nav
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Konstatējošā daļa
projekta nosaukums un mērķis.
projekta
Iesniegšanas datums un īstenošanas termiņš
Nr. p.k.
institūcijas nosaukums, kurā
(no–līdz)
iesniegts projekts

Lēmumu daļa
plānotais finansējums

kurai pašvaldībai vai plānošanas reģionam plāno
nodot

(latos)
no finanšu instrumenta no valsts budžeta

no pašvaldības līdzfinansējuma

kad plāno nodot
(datums)
saistības

finansējuma apmērs

dokumentāciju

pašvaldības nosaukums

mantu
(norādot, kādu)

30.06.2008. iesniegts
Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programmas
Apvienotajā Tehniskajā
Sekretariātā

III. Citi fondi
„Jaunveidojamā
Daugavpils novada
publiskās pārvaldes
kapacitātes veidošana
ekonomiskās krīzes
apstākļos, balstoties uz
Dānijas lauku
pašvaldību pieredzi”

3. Mērķis:
Projekta vispārīgais mērķis
ir veidot publiskās
pārvaldes kapacitāti, kura 2009.
ir spējīga nodrošināt
ekonomiskās krīzes
apstākļos publisko
pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanu un sekmēt
labas pārvaldības principu
ieviešanu, balstoties uz

33595 LVL
( 47801EUR)

Daugavpils Daugavpils
novada
novada
pašvaldība pašvaldība

5929 LVL Daugavpils rajona
(8436EUR)
padome

01.09.2009.

nav
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Konstatējošā daļa
projekta nosaukums un mērķis.
projekta
Iesniegšanas datums un īstenošanas termiņš
Nr. p.k.
institūcijas nosaukums, kurā
(no–līdz)
iesniegts projekts

Lēmumu daļa
plānotais finansējums

kurai pašvaldībai vai plānošanas reģionam plāno
nodot

(latos)
no finanšu instrumenta no valsts budžeta

no pašvaldības līdzfinansējuma

kad plāno nodot
(datums)
saistības

finansējuma apmērs

dokumentāciju

pašvaldības nosaukums

mantu
(norādot, kādu)

pieredzes, zināšanu,
informācijas un labas
prakses apmaiņu starp
Latvijas jaunveidojamā
Daugavpils novada
pašvaldību un Dānijas
nesen izveidotu
Guldborgsundas
pašvaldību.
Iesniegšanas datums
01.12.2008.
Institūcija, kurā projekts
iesniegts: VRAA
Rajona pašvaldības loma
projektā: Projekta
iesniedzējs, projekta
partnerības vadošais
partneris

Vācijas-Latvijas
Eiropas Savienības
neformālās izglītības
programma-projekts
„Jaunatne darbībā”

4.

01.02.2009. 5974 LVL
Mērķis-attīstīt demokrātiju
un veicināt jauniešu
iesaistīšanos un aktīvu
līdzdalību jauniešu
organizācijās

-

1493,50 LVL Daugavpils rajona
padome

01.09.
2009.

Daugavpils Daugavpils
novada
novada
pašvaldība

pašvaldība

nav
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Konstatējošā daļa
projekta nosaukums un mērķis.
projekta
Iesniegšanas datums un īstenošanas termiņš
Nr. p.k.
institūcijas nosaukums, kurā
(no–līdz)
iesniegts projekts

Lēmumu daļa
plānotais finansējums

kurai pašvaldībai vai plānošanas reģionam plāno
nodot

(latos)
no finanšu instrumenta no valsts budžeta

no pašvaldības līdzfinansējuma

kad plāno nodot
(datums)
saistības

finansējuma apmērs

dokumentāciju

pašvaldības nosaukums

Institūcija, kurā projekts
tiks iesniegts- ES

neformālās izglītības
programma
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(norādot, kādu)
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4.pielikums
Ministru kabineta 2008.gada
2.septembra noteikumiem Nr. 713

Daugavpils rajona pašvaldības plānotie izdevumi

Nr.
p.k.

Plānoto izdevumu veids

Summa
(latos)

1. Mēneša atlīdzība (kas ir spēkā rajona reorganizācijas plāna sagatavošanas datumā) rajona pašvaldības
administrācijas vadītājam

1266.00

2. Kompensācija rajona pašvaldības administrācijas vadītājam saskaņā ar Darba likumu

11202.00
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3. Mēneša atlīdzība (kas ir spēkā rajona reorganizācijas plāna sagatavošanas datumā) rajona pašvaldības
administrācijas amatpersonai, kas kārto grāmatvedību

745.00

4. Kompensācija rajona pašvaldības administrācijas amatpersonai, kas kārto grāmatvedību, saskaņā ar
Darba likumu

6229.00

5. Izdevumi par zvērināta revidenta pakalpojumiem rajona pašvaldības 2007.gada pārskata sagatavošanai

2950.00

6. Rajona pašvaldības administrācijas izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, sakaru
pakalpojumiem 2007.gada decembrī atbilstoši izrakstītajam rēķinam 2008.gada janvārī, atšifrējot pa
izdevumu pozīcijām:

3304,57

6.1. SIA Siltumtīkli

2008.23

6.2. SIA Latvenergo

369.40

6.3. LMT

213.80

6.4. SIA Lattelekom

713.14

7. Arhivēšanas darbu izmaksas, tai skaitā dokumentu sakārtošanas izmaksas un dokumentu nodošanas
izmaksas valsts arhīvu glabāšanā

2250.00

* rēķins izrakstīts un apmaksāts 2007.gada decembrī

Kancelejas preces

458,65*

Ūdens /kanalizācija

85,02*

Interneta pakalpojumi

41,30*

Datoru tehniskā apkalpe

35,40*

Kopā *

629,37
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