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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2019.gada 28.februārī                                                                                           Nr.8 

                           

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu. 

2. Par atbalstu projektam „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”. 

3. Par atbalstu projektam „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju 

resursu pavairošana”. 

4. Par atbalstu projektam „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Lielā Stropu ezera zivju resursu aizsardzībai un 

makšķerēšanas popularizēšanai”. 

5. Par atbalstu projektam „Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem 

Daugavpils pilsētā”. 

6. Par atbalstu projektam „Sniega motocikla iegāde zivju resursu aizsardzības 

pasākumiem Daugavpils pilsētā”. 

7. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas 

pašvaldības izglītības iestāţu izglītojamo izmaksām. 

8. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” iekštelpu apdares atjaunošanai Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

9. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vidēja 

termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021. gadam, pārskatu par darba plāna 2018.gadam un 

vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016. – 2018.gadam izpildi un darba plānu 2019.gadam. 

10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Sporta organizāciju 

atbalsts”. 

11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Sporta organizāciju 

atbalsts”. 

12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Sporta organizāciju 

atbalsts”. 

13. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Sporta organizāciju 

atbalsts”. 
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14. Par atļauju Vitālijam Azarevičam savienot amatus. 

15. Par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona padomē. 

16. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 

„Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils 

pilsētas pašvaldības budţeta iestādēs”. 

17. Par aizņēmuma ņemšanu. 

18. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” sabiedriskajai organizācijai „Latgolys Leiga”. 

19. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” skolēnu dalībai pasaules skolu čempionātā vieglatlētikā. 

20. Par iestāšanos Latvijas futbola federācijā. 

21. Par pašvaldības budţeta iestāţu vadītāju algu likmēm. 

22. Par atļauju slēgt līgumu iepirkuma procedūras DPD 2018/142 ietvaros. 

23. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 050002106078052, Nometņu ielas rajonā, 

z.g.Nr.2, Daugavpilī, daļas nomu. 

24. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. 

25. Pa nekustamā īpašuma Miera ielā 129-4, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas 

pašvaldības īpašumā. 

26. Par zemes vienību Marijas ielā 1, Daugavpilī, pirkšanu Daugavpils pilsētas 

pašvaldības īpašumā. 

27. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.24 nodošanu 

atsavināšanai. 

28. Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 

nodošanu atsavināšanai. 

29. Par nomas līguma Nr.DK 1/2016 darbības termiņa pagarināšanu. 

30. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par 

speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”. 

31. Par dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 

pārdošanu. 

32. Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.48 

pārdošanu. 

33. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.61 

pārdošanu. 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 14 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

                                                                        A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

                                                                        V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

                                                                        J.Lāčplēsis, I.Prelatovs,  H.Soldatjonoka, 

                                                                        A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  -  1 Domes deputāte –  L.Jankovska – komandējumā 

                                                                                                                                

SĒDĒ PIEDALĀS       -  pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                   T.Dubina, M.Dimitrijeva, Ţ.Kobzeva, E.Upeniece, A.Kokina 

                                   N.Bikovska, R.Golovans, K.Rasis, J.Oļenovs, A.Šapovals 

                                      

                                      - pašvaldības budţeta iestādes darbinieki: 



3 
 

                                   M.Isupova, I.Maksimčika, N.Jakubovska, J.Stivriņš, T.Binders, 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  P.Gallers, V.Gabrāns, M.Jermolajevs 

                                   

 SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ţ. Kobzeva lūdz deputātus iekļaut domes 

sēdes darba kārtībā papildjautājumu ”Par atļauju Nonnai Jakubovskai savienot amatus”. 

 

Sēdes vadītājs jautā, vai deputātiem ir iebildumi? 

 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte lūdz 

deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā  divus papildjautājumus: 

 

- “Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas “Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” būvniecības dokumentācijas izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā 

ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un iekštelpu remontdabiem. 

 

- “Par kustamās mantas (malkas) atsavināšanu”. 

 

Sēdes vadītājs jautā, vai deputātiem ir iebildumi? 

 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece lūdz deputātus iekļaut 

domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu 

no pašvaldības pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

automašīnu iegādei”. 

 

Sēdes vadītājs jautā, vai deputātiem ir iebildumi? 

 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu 

”Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.709 “Par 

atļauju uzņemties ilgtermiņa saistības un noslēgt Vispārējo vienošanos””, un jautā, vai 

deputātiem ir iebildumi skatīt šo jautājumu domes kārtējā sēdē. 

 

Deputātiem iebildumu nav.  

     

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar 

pieciem papildjautājumiem.   

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, R.Eigims, A.Grţibovskis,  

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību. 
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1.§ (68.) 

 

Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu 

T.Binders, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto, piekto, 

septīto daļu, 10.pantu, 47.pantu, ņemot vērā 2019.gada 13.februāra sertificēta eksperta S.Zīļa 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” 

atsavināt, pārdodot atklātā izsolē iestādes bilancē esošo kustamo mantu – ciršu rezultātā 

sagatavotos kokmateriālus sekojošā daudzumā par nosacīto cenu:  

 

1.1. 1.lote Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī 

 

Sortiments Daudzums 

m
3
 

1 m
3 

nosacītā
 

sākotnēja 

cena, 

EUR 

Kopējā 

nosacītā 

cena  

EUR 

Daugavpils pilsētas meţos sanitāro ciršu izstrādes 

rezultātā iegūtie kokmateriāli 6 m garumā: 
   

Resnā lietkoksne (no meţa cirtes) 64,80 28,00 1814,40 

Vidējā lietkoksne (no meţa cirtes) 25,20 23,00 579,60 

Malka (no meţa cirtes) 318,00 12,00 3816,00 

Kopā: 408,00  6210,00 

 

1.2. 2.lote Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī 

Sortiments Daudzums 

m
3
 

1 m
3 

nosacītā
 

sākotnēja 

cena, 

EUR 

Kopējā 

nosacītā 

cena  

EUR 

Daugavpils pilsētas meţos sanitāro ciršu izstrādes 

rezultātā iegūtie kokmateriāli 3 m garumā: 
   

Vidējā lietkoksne (no meţa cirtes) 36,00 22,00 792,00 

Tievā lietkoksne (no meţa cirtes) 1,80 16,00 28,80 

Malka (no meţa cirtes) 254,20 12,00 3050,40 
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Kopā: 292,00  3871,20 

 

1.3. 3.lote Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī 

Sortiments Daudzums 

m
3
 

1 m
3 

nosacītā
 

sākotnēja 

cena, 

EUR 

Kopējā 

nosacītā 

cena  

EUR 

Daugavpils pilsētas Komunālajos kapos koku 

zāģēšanas rezultātā iegūtie kokmateriāli: 
   

Vidējā lietkoksne (no kapiem) 93,80 23,00 2157,40 

Tievā lietkoksne (no kapiem) 19,60 18,00 352,80 

Malka (no kapiem) 11,60 14,00 162,40 

Kopā: 125,00  2672,60 

 

1.4. 4.lote Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī 

Sortiments Daudzums 

m
3
 

1 m
3 

nosacītā
 

sākotnēja 

cena, 

EUR 

Kopējā 

nosacītā 

cena  

EUR 

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā koku 

zāģēšanas rezultātā iegūtie kokmateriāli:  
   

Malka (no pilsētas) 321,00 8,00 2568,00 

Malka_1 (no projektiem) 66,07 12,00 792,84 

Malka (no kapiem) 72,40 6,00 434,40 

Kopā: 459,47  3795,24 

 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā organizēt un veikt kustamās mantas izsoli, un veikt citas 

ar izsoles procesa nodrošināšanu saistītās nepieciešamās darbības. 

3. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku I.Prelatovu apstiprināt 

pārdodamās kustamās mantas izsoles noteikumus un veiktās izsoles rezultātus. 

4. Ieņēmumus no kustamas mantas atsavināšanas ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetā. 

 

 

 

 

2.§ (69.) 
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Par atbalstu projektam „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” 

T.Binders, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 

noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētas saimniecības komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 21. februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības 

pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) dalību Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda finansētajā projektā “Lielā Stropu ezera zivju 

resursu pavairošana” saskaņā ar pielikumu.  

2. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 825,00 EUR (astoņi simti divdesmit 

pieci eiro 00 centi) apmērā un projekta priekšfinansējumu 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši 

pieci simti eiro 00 centi) apmērā no Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudţeta 

programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i. 

T.Dubinai.   

 

Pielikumā: Projekta „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” apraksts.  

 

 

3.§ (70.) 

 

Par atbalstu projektam „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera  

un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana” 

T.Binders, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 

noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētas saimniecības komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības 

pārvalde” (reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) dalību Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda finansētajā projektā “Šūņu ezera, Mazā 

Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana” saskaņā ar pielikumu.  

2. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 429,00  EUR (četri simti divdesmit 

deviņi eiro 00 centi) apmērā un projekta priekšfinansējumu 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi 

simts eiro 00 centi) apmērā no Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudţeta programmas 

„Līdzekļi projektu realizācijai”.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i. 

T.Dubinai.  
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Pielikumā: Projekta „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu 

pavairošana” apraksts.  

 

 

4.§ (71.) 

 

Par atbalstu projektam „Sabiedrības informēšanas pasākumu  

nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības Lielā Stropu ezera  

zivju resursu aizsardzībai un makšķerēšanas popularizēšanai 

T.Binders, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 

noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētas saimniecības komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības 

pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) dalību Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda finansētajā projektā “Sabiedrības 

informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības Lielā Stropu ezera 

zivju resursu aizsardzībai un makšķerēšanas popularizēšanai” saskaņā ar pielikumu.  

2. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 304,67  EUR (trīs simti četri eiro 67 

centi) apmērā un projekta priekšfinansējumu  2769,69 EUR (divi tūkstoši septiņi simti 

sešdesmit deviņi eiro 69 centi) apmērā no Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudţeta 

programmas “Līdzekļi programmu realizācijai”.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i. 

T.Dubinai.    

 

Pielikumā: Projekta „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas 

pašvaldības Lielā Stropu ezera zivju resursu aizsardzībai un makšķerēšanas 

popularizēšanai” apraksts.  

 

 

5.§ (72.) 

 

Par atbalstu projektam „Termokameras iegāde zivju resursu 

 aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā” 

T.Binders, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 

noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētas saimniecības komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.2, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 21. februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības 

pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) dalību Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda finansētajā projektā “Termokameras iegāde 

zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā” saskaņā ar pielikumu.  

2. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 309,10  EUR (trīs simti deviņi eiro 

10 centi) apmērā un projekta priekšfinansējumu  2810,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti 

desmit eiro 00 centi) apmērā no Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudţeta programmas 

„Līdzekļi projektu realizācijai”.   

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i. 

T.Dubinai.    

 

Pielikumā: Projekta „Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem 

Daugavpils pilsētā” apraksts.  

 

6.§ (73.) 

 

Par atbalstu projektam „Sniega motocikla iegāde zivju  

resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā” 

T.Binders, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  Ministru kabineta 2010.gada 02.marta 

noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētas saimniecības komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 21. februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības 

pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) dalību Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda finansētajā projektā “Sniega motocikla iegāde 

zivju resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā” saskaņā ar pielikumu.  

2. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 3886,40 EUR (trīs tūkstoši astoņi 

simti astoņdesmit seši eiro 40 centi) apmērā un projekta priekšfinansējumu 13880,00 EUR     

(trīspadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit eiro 00 centi) apmērā no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības pamatbudţeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i. 

T.Dubinai.   

 

Pielikumā: Projekta „Sniega motocikla iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem 

Daugavpils pilsētā” apraksts.  

 

 

7.§ (74.) 

 

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils 

 pilsētas pašvaldības izglītības iestāţu izglītojamo izmaksām 

M.Isupova, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami 
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pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9. un 

9.
1
.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 

21.februāra sēdes protokolu Nr.4 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

21.februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 2019.gadā Daugavpils pilsētas izglītības 

iestādēs: 

1.1. pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar 1.pielikumu; 

1.2. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs saskaņā ar 2.pielikumu; 

1.3. interešu izglītības iestādē saskaņā ar 3.pielikumu; 

1.4. profesionālās vidējās izglītības iestādē saskaņā ar 4.pielikumu. 
 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei sagatavot līguma projektu ar 

attiecīgajām pašvaldībām par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības 

iestādē un par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini, un veikt norēķinu 

analītisko uzskaiti.  
 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.septembra 

lēmumu Nr. 498 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils 

pilsētas pašvaldības izglītības iestāţu izglītojamo izmaksām”. 
 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāţu izglītojamo izmaksas 

2019.gadā (dienas grupās un grupās ar diennakts darba reţīmu). 

2. Daugavpils pilsētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu 

izglītojamo izmaksas 2019.gadā. 

3. Daugavpils pilsētas interešu izglītības iestādes izglītojamo izmaksas 

2019.gadā (Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”). 

4. Daugavpils pilsētas profesionālās vidējās izglītības iestādes izglītojamo 

izmaksas 2019.gadā (Profesionālās izglītības kompetences centrs 

„Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””). 

 

 

8.§ (75.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Izdevumi 

 neparedzētiem gadījumiem” iekštelpu apdares atjaunošanai  

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādē 

M.Isupova, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra 

saistošo noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas budţetu 2019.gadam” 8.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 
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1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” 54347 EUR (piecdesmit četri tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi eiro 00 centi) 

apmērā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei iekštelpu apdares atjaunošanai Daugavpils 

pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādē.  

2. Apstiprināt pamatbudţeta programmas „Izglītības iestāţu, tai skaitā pirmsskolas 

izglītības iestāţu investīciju projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus  

2019.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

3. Domes Finanšu nodaļai kārtējos pašvaldības budţeta grozījumos svītrot 2019.gada 

14.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas budţetu 2019.gadam”  

9.pielikumā rindu „Iekštelpu apdares atjaunošana ēkas ziemeļu korpusā Daugavpils 

26.pirmsskolas izglītības iestādē  - 54347 EUR”. 

 

  

Pielikumā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Izglītības 

iestāţu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāţu investīciju projekti” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

9.§ (76.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas 

 aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021. gadam, pārskatu  

par darba plāna 2018.gadam un vidēja termiņa darbības stratēģijas 

 2016. – 2018.gadam izpildi un darba plānu 2019.gadam 

I.Maksimčika, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 1., 3. un 5.punktu, 

23.panta trešo un ceturto daļu, Daugavpils pilsētas domes  2015.gada 27.augusta saistošo 

noteikumus Nr.36 „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas 

aģentūras nolikums” 5.1., 5.3. un 5.5.apakšpunktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 

Attīstības komitejas 2019.gada 21. februāra sēdes protokolu Nr.4, Daugavpils pilsētas domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 21.februāra  sēdes protokolu Nr.4 un 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, 

atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas 

aģentūras (turpmāk - Aģentūra) vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019. – 2021.gadam.  

2. Apstiprināt Aģentūras pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016. – 

2018.gadam un darba plāna 2018.gadam izpildi.  

3. Apstiprināt Aģentūras darba plānu 2019.gadam.  

 

 

Pielikumā: 1. Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģija 2019. – 2021.gadam. 

2. Aģentūras pārskats par vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016. – 2018.gadam 

un darba plāna 2018.gadam izpildi. 

3. Aģentūras darba plāns 2019.gadam. 
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10.§ (77.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas  

„Sporta organizāciju atbalsts” 

J.Stivriņš, V.Kononovs, A.Elksniņš 

 

V.Kononovs iesaka labot kļūdu biedrības nosaukumā “SPEEDWAY GRAND PRIX OF 

LATVIA”. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetu 2019.gadam” 6.punktu, ņemot vēra biedrības “SPEEDWAY GRAND 

PRIX OF LATVIA” 2019.gada 11.februāra iesniegumu par finansiālo atbalstu, Daugavpils 

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes 

protokolu Nr.5, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes 

protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Zdanovskis), Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju  atbalsts” 92000,00 

EUR (deviņdesmit divi tūkstoši eiro 00 centi) apmērā biedrībai “SPEEDWAY GRAND PRIX 

OF LATVIA” (reģ.Nr.50008097271, Jelgavas ielā 54, Daugavpils, LV-5404) sezonas 

uzsākšanai. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldība iestādei “Sporta pārvalde” noslēgt līgumu ar biedrību 

“SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA” par pašvaldības piešķirtā finansējuma 

izlietojumu.  

3. Finansējumu piešķirt līdz 2019.gada 30.aprīlim, atlikušo finansējumu piešķirt pēc 

visu sporta organizāciju pieprasījumu 2019.gadam izskatīšanas. 

 

 

11.§ (78.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas  

„Sporta organizāciju atbalsts” 

J.Stivriņš, J.Dukšinskis, A.Elksniņš 

 

J.Dukšinskis jautā, vai lēmuma projektā ir pareizi norādīts “sezonas atklāšanai”. 

 

J.Stivriņš lūdz labot kļūdu lēmuma projektā “sezonas noslēgšanai”. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetu 2019.gadam” 6.punktu, ņemot vēra biedrības “Hokeja klubs Daugavpils” 

2019.gada 19.februāra iesniegumu par finansiālo atbalstu, Daugavpils pilsētas domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 21.februara sēdes protokolu Nr.5, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, 
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I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), 

PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts”       

45 354,80 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit četri eiro 80 centi) apmērā biedrībai 

“Hokeja klubs Daugavpils” (reģ.Nr.40008211112, Stacijas ielā 45A, Daugavpils, LV-5401) 

sezonas noslēgšanai. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldība iestādei “Sporta pārvalde” noslēgt līgumu ar biedrību 

“Hokeja klubs Daugavpils” par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.  

3. Finansējumu piešķirt līdz 2019.gada 30.aprīlim, atlikušo finansējumu piešķirt pēc visu 

sporta organizāciju pieprasījuma 2019.gadam izskatīšanas. 

 

 

12.§ (79.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas  

„Sporta organizāciju atbalsts” 

J.Stivriņš, I.Kokina, A.Zdanovskis, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetu 2019.gadam” 6.punktu, ņemot vēra biedrības “Futbola centrs 

Daugavpils” 2019.gada 19.februāra Nr.2019/42 iesniegumu par finansējuma pieprasīšanu, 

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 21.februāra 

sēdes protokolu Nr.5, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes 

protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 
 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts”          

7025,00 EUR (septiņi tūkstoši divdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā biedrībai “Futbola centrs 

Daugavpils” (reģ.Nr.40008150903, Saules ielā 69-3, Daugavpils, LV-5401) sezonas 

uzsākšanai. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldība iestādei “Sporta pārvalde” noslēgt līgumu ar biedrību 

“Futbola centrs Daugavpils” par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.  

3. Atlikušo finansējumu piešķirt pēc visu sporta organizāciju pieprasījumu 2019.gadam 

izskatīšanas. 

 

13.§ (80.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas  

„Sporta organizāciju atbalsts” 

J.Stivriņš, I.Kokina, A.Elksniņš 

 

J.Stivriņš lūdz labot kļūdu lēmuma projektā “sezonas noslēgšanai”. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetu 2019.gadam” 6.punktu, ņemot vēra biedrības “Daugavpils Futbola 

Asociācija” 2019.gada 20.februāra iesniegumu par finansiālo atbalstu, Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, 
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Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts”          

5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro 00 centi) apmērā biedrībai “Daugavpils Futbola Asociācija” 

(reģ.Nr.4 0008255850, Jelgavas iela 29-27, Daugavpils, LV-5404) sezonas noslēgšanai. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldība iestādei “Sporta pārvalde” noslēgt līgumu ar biedrību 

“Daugavpils Futbola Asociācija” par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.  

  3. Atlikušā finansējumu piešķirt pēc visi sporta organizāciju pieprasījumu 2019.gadam 

izskatīšanas. 

 

14.§ (81.) 

 

Par atļauju Vitālijam Azarevičam savienot amatus 

Ţ.Kobzeva, A.Broks, J.Lāčplēsis, I.Kokina, A.Elksniņš 

  

A.Broks jautā, vai savienojot amatus nebūs interešu konflikts? 

M.Dimirtijeva atbild, ka interešu konflikts nebūs. 

J.Lāčplēsis vēlas redzēt amatu aprakstu. 

A.Kokina atbild, ka darba pienākumi ir noteikti ar MK noteikumiem. 

I.Kokina jautā, vai jautājumu nevajadzēja saskaņot ar Izglītības pārvaldi? 

A.Elksniņš atbild, ka domes deputātu lēmums ir augstāks par Izglītības pārvaldes 

saskaņojumu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 27.punktu, likuma “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas b) punktu un 

8.
1
 panta piekto daļas 1. un 2.punktu, izskatot iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, konstatējot, ka amatu savienošana neradīs interešu 

konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 8 (R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – 

nav,   ATTURAS – 6 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, 

H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Atļaut Vitālijam Azarevičam savienot direktora amatu Daugavpils 3.vidusskolā      

(reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Raiņa ielā 30, Daugavpilī), ar Daugavpils pilsētas 

domes priekšsēdētāja padomnieka amatu izglītības jomā Domē (reģ.Nr.90000077325, 

juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī). 

 

 

15.§ (82.) 

 

Par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona padomē 

Ţ.Kobzeva, A.Broks, I.Kokina, J.Lāčplēsis, V.Kononovs, I.Prelatovs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Reģionālās 

attīstības likuma 17.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 (R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis),         

PRET – nav, ATTURAS – 6 (A.Broks, J.Dukšinskis, J.Lāčplēsis, R.Joksts, I.Kokina, 

H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Deleģēt Daugavpils pilsētas domes deputātu  Aivaru Zdanovski pārstāvībai Latgales 

plānošanas reģiona attīstības padomē. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14. septembra 

lēmumu Nr.514. 

16.§ (83.) 

 

Par atļauju Nonnaai Jakubovskai savienot amatus 

Ţ.Kobzeva, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punkta b) 

apakšpunktu, 8.
1
panta piektās daļas 1.un 2.punktu, izskatot N.Jakubovskas iesniegumu ar 

lūgumu atļaut savienot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas 

amatu ar prakses vadītāja amatu Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes 

Daugavpils medicīnas koledţa” ar prakses vietu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē 

„Sociālais dienests”, izvērtējot to, ka šo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Atļaut Nonnai Jakubovskai savienot vadītājas amatu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādē „Sociālais dienests” ar prakses vadītāja amatu Daugavpils Universitātes aģentūrā 

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledţa” (reģ.Nr.90000077645, juridiskā 

adrese: Varšavas ielā 26A, Daugavpils, LV – 5404), prakses vieta - Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”,  līdz 2019.gada 30.aprīlim. 

 

 

17.§ (84.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 

„Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas 

 domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budţeta iestādēs” 

E.Upeniece, J.LāčplēsisA.Elksniņš 

 

J.Lāčplēsis jautā, kāds ir budţeta ietaupījums nepalielinot algas domes priekšsēdētājam, 

1.vietniekam, priekšsēdētāja vietniekam un komiteju priekšsēdētājiem? 

E.Upeniece atbild, ka ietaupījums būs 13186 EUR. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 63.pantu, 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un  darbinieku atlīdzības likumu, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2010.gada 11.marta lēmumu 

Nr.157 apstiprinātajos noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību 

Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budţeta iestādēs” grozījumu: 

Papildināt Pārejas noteikumus ar 34.punktu šādā redakcijā: 
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„34. 2019.gadā, lai ierobeţotu ar atlīdzību saistītos izdevumus: 

34.1. nosakot mēnešalgu domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem, 

Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem, nepiemēro noteikumu 6.1.apakšpunktos 

noteiktos koeficientus Centrālas statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā 

publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējas darba samaksa apmēram; 

34.2. domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem, Domes pastāvīgo 

komiteju priekšsēdētājiem mēnešalga tiek saglabāta 2018.gada līmenī.” 

 

 

18.§ (85.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldību budţetiem” 22. un 22.
1
 pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 2018.gada 2.augusta 

Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/026, ņemot vērā 

2017.gada 26.oktobra Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.598 “Par atbalstu projektam 

„Daugavpils vispārējo izglītības iestāţu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām””, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5,  atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi                

1 052 990 EUR (viens miljons piecdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit eiro 00 

centi) apmērā, uz 20 gadiem projekta „Daugavpils vispārējo izglītības iestāţu materiāli 

tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”, 

Nr.8.1.2.0/17/I/026 īstenošanai. 

2. Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

2019.gadā – 1 004 342 EUR,  

2020.gadā – 48 648 EUR. 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2022.gada martu. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetos. 

 

 

19.§ (86.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Izdevumi  

neparedzētiem gadījumiem” sabiedriskajai organizācijai „Latgolys Leiga” 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra 

saistošo noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam” 

8.punktu, ņemot vērā sabiedriskās organizācijas “Latgolys Leiga” 2019.gada 13.februāra 

iesniegumu Nr.19/19-3/2 par finansiālu atbalstu, Daugavpils pilsētas Izglītības un kultūras  

jautājumu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.4, Daugavpils pilsētas domes 
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Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

   

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem”  4 000 EUR (četri tūkstoši  eiro 00 centi ) apmērā sabiedriskajai organizācijai 

“Latgolys Leiga”(reģ.Nr.50008148101, juridiskā adrese: Rīgas ielā 70, Daugavpilī, LV -

5401) JAK komandai “Daugavpils izlase” dalības izmaksām  centrālās JAK līgas “Urāla līga” 

spēlēs.    

2. Apstiprināt pamatbudţeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu 

tāmi 2019.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes budţeta  apakšprogrammas “Atbalsts sabiedriskajām 

organizācijām no pamatbudţeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb 

citiem avotiem” ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam. 

 

 

20.§ (87.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” skolēnu dalībai pasaules skolu čempionātā vieglatlētikā 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra 

saistošo noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam” 

8.punktu, ņemot vērā Latvijas skolu sporta federācijas 05.02.2019. vēstuli Nr.7/2019 “Par 

dalību pasaules skolēnu čempionātā vieglatlētikā 2019.gadā Horvātijā, Splitā”, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” 6 760 EUR (seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro 00 centi) apmērā, 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, 

Daugavpils) Latvijas izlases komandas sastāvā iekļauto Daugavpils pilsētas pārstāvju dalībai 

Starptautiskās skolu sporta federācijas pasaules skolu čempionātā vieglatlētikā 2019.gada 13.-

19.maijā, Horvātijā pilsētā Splitā.  

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas 

„Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus 2019.gadam, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Iestādes 

darbības nodrošināšana” (funkcionālā kategorija – Pārējā izglītības vadība) 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

21.§ (88.) 
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Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudţeta 

programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” automašīnu iegādei 

E.Upeniece, V.Konovs, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš 

 

H.Soldatjonoka jautā, kāpēc ir tā sastādīts budţets, ka jau tagad jāizlieto finanšu līdzekļi 

no programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”? 

A.Elksniņš skaidro, ka nav pieņemts valsts budţets, tāpēc pašvaldība nevar ņemt 

aizņēmumu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldības budţetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 

18.decembra lēmumu Nr.693 „Par atļauju līgumu noslēgšanai”, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 28.februāra sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 13 

(A.Broks, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – 1 (J.Dukšinskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Samazināt apropriāciju Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudţeta programmā 

“Atkritumu apsaimniekošana” par 33835 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit 

pieci  eiro, 00 centi) saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudţeta programmā 

“Iestādes darbības nodrošināšana” par 33835 EUR automašīnas iegādei (trīsdesmit trīs 

tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci  eiro, 00 centi) saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldība iestādes „Sporta pārvalde”  pamatbudţeta 

programmai „Iestādes darbības nodrošināšana 24395 EUR apmērā (divdesmit četri tūkstoši 

trīs simti deviņdesmit pieci  eiro, 00 centi) automašīnas iegādei saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” Daugavpils pilsētas domei  pamatbudţeta programmai „Iestādes darbības 

nodrošināšana 28700 EUR apmērā (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti eiro, 00 centi) 

automašīnas iegādei saskaņā ar 4.pielikumu. 

 

  Pielikumā:1.Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Atkritumu 

apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

2. Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Iestādes   

darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

3. Daugavpils pilsētas pašvaldība iestādes „Sporta pārvalde”  pamatbudţeta 

programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 

4. Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta programmas „Iestādes darbības     

nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

 

 

22.§ (89.) 

 

Par iestāšanos Latvijas futbola federācijā 

R.Golovans, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sporta 

likuma 10.panta 3.
1 

daļu, vadoties no Latvijas futbola federācijas 29.11.2018. vēstules 

Nr.18/398, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 
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H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

1. Pieteikt par biedru Latvijas futbola federācijā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi “Daugavpils Futbola skola”, 

reģ.Nr.90010967169. 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

“Daugavpils Futbola skola” direktora p.i. N.Ļubļinam iesniegt dokumentus Latvijas futbola 

federācijā. 

3. Uzdot  Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoram I.Utinānam pēc 

Latvijas futbola federācijas biedra statusa piešķiršanas Daugavpils pilsētas pašvaldības 

profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Futbola skola” izstāties no 

Latvijas futbola federācijas. 

 

23.§ (90.) 

 

Par pašvaldības budţeta iestāţu vadītāju algu likmēm 

A.Kokina, A.Elksniņš 

 

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 2016.gada 

5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

1. Ar 2019.gada 1 janvāri noteikt budţeta iestāţu vadītājiem šādas amatalgas: 

 

     

Nr. 

p.k.  

 

Iestādes nosaukums Profesijas 

kods 

Amatalga 

EUR 

1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam 1112 36 1670 

2 Sociālā dienesta vadītājam 1344 03 1400 

3 Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un  

informācijas aģentūras direktoram 

1431 05 1250 

4. Daugavpils Marko Rotko mākslas centra vadītājam 1112 36 1250 

5. Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoram 1345 08 1250 

6. Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas priekšniekam 1112 36 1310 

7. Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītājam 1112 36 1220 

8. Latviešu kultūras centra vadītājam 1112 36 1170 

9. Daugavpils pilsētas domes iestādes “Kultūras pils” 

vadītājam 

1112 36 1010 

10. Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes 

sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Futbola skola” 

direktoram 

1345 08 1150 

11. Latgales centrālās bibliotēkas vadītājam 1112 36 1010 

12. Latgales zoodārza vadītājam 1112 36 1060 

13. Daugavpils Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā 

centra vadītājam 

1112 36 1010 
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14. Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītājam 1112 36 1010 

15. Bērnu nams – patversme “Priedīte” vadītājam 1112 36 1010 

16. Poļu kultūras centra vadītājam 1112 36 710 

17. Baltkrievu kultūras centra vadītājam 1112 36 710 

18. Krievu kultūras centra vadītājam 1112 36 710 

19.  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” vadītājam 

1112 36 1650 

20. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

“Daugavpils Ledus sporta skola” direktoram 

1345 08 1150 

21. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

“Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktoram 

1345 08 1250 

22. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” 

vadītājam 

1112 36 1415 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29. decembra 

lēmumu  Nr.752   “Par pašvaldības budţeta iestāţu vadītāju  algu likmēm”. 

 

 

24.§ (91.) 

 

Par atļauju slēgt līgumu iepirkuma procedūras DPD 2018/142 ietvaros 

D.Krīviņa, I.KokinaA.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.apakšpunktu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta 

noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā 

atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību 

ēkās” īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras DPD 

2018/142 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas vienības ielā 30, Daugavpilī, 

pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai” komisijas 2019.gada 9.janvāra lēmumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu 

Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis),      

PRET – nav, ATTURAS – 4 (R.Joksts, J.Lāčplēsis, I.Kokina, H.Soldatjonoka), Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 
 

1. Atļaut slēgt līgumu ar SIA „REM PRO” (reģ.Nr.41503041904, juridiskā adrese: 

18.novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401) par būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta 

izstrādi būvobjektam “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Vienības ielā 30, 

Daugavpilī, pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai”. 

2. Lēmuma 1.punktā minēto līgumu saistību izpildei finansējumu paredzēt no 

aizņēmuma  līdzekļiem. 

  

Pielikumā: Iepirkuma līguma projekts. 

 

 

25.§ (92.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 050002106078052, 
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 Nometņu ielas rajonā, z.g.Nr.2, Daugavpilī, daļas nomu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

         Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1
panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 " Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi" 5.punktu, 29.1.apakšpunktu, kas nosaka, ja tiek iznomāts 

neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, vai zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu 

sarkanās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai 

pieguloša nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks 

neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas 

piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, zemi 

var iznomāt nerīkojot izsoli, 30.1.apakšpunktu, kas nosaka, ja neapbūvēts zemesgabals tiek 

iznomāts šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 1,5% no 

zemesgabala kadastrālās vērtība, bet ne mazāka kā 28 eiro gadā, izskatot nekustamā īpašuma, 

kadastra Nr.05000210666, Senlejas iela 38B, Daugavpils (turpmāk – Privātīpašums), 

īpašnieka iesniegumu, ņemot vērā, ka zemes vienības 420 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 

050002106078052 (turpmāk – Zemesgabals), izmantošanas mērķis noteikts - zeme zem ēkām, 

bet Zemesgabala platība un konfigurācija nepieļauj tā apbūvi (Ruģeļu mikrorajonā minimalā 

apbūves platība – 600 m
2
), Zemesgabalam nav pieslēguma koplietošanas ielai (ceļam) un to 

nav iespējams nodrošināt, jo Zemesgabals piegul Privātīpašumam no vienas puses un 

robeţojas ar Daugavas upes krasta gravu, no otras puses, Zemesgabalā var nokļūt tikai caur 

Privātīpašumu un to var izmantot tikai šī Privātīpašuma īpašnieks, un tam nav citu 

pierobeţnieku, ka iepriekšējā laika periodā Privātīpašuma īpašnieks lietoja Zemesgabalu kā 

labticīgs nomnieks un par saviem līdzekļiem nodrošināja Zemesgabala zemes vienības daļas 

robeţu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izstrādi, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – 

Dome) Īpašuma komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.4, Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

      1. Nodot nomā neapbūvētu zemes vienību 420 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 

050002106078052, tam pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000210666, Senlejas 

iela 38B, Daugavpils, īpašniekam uz 12 (divpadsmit) gadiem. 

      2. Zemes vienības, kadastra apzīmējums 050002106078052, nomas maksu noteikt saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem 28.00 EUR (divdesmit astoņi eiro 00 centi) gadā.       

      3. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam saskaņā ar šo lēmumu sagatavot zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 050002106078052, zemes nomas līgumu ar tam pieguloša 

nekustamā īpašuma Senlejas iela 38B, Daugavpils, īpašnieku.  

 

 

26.§ (93.) 

 

Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu,  

izskatot Valsts ieņēmumu dienesta 2019.gada 5.februāra vēstuli Nr.4.5.1-6/8458 (reģistrēta ar 

Nr.1.2.-7/345) “Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu”, ar kuru Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai piedāvāts pārņemt īpašumā dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, 
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dzīvokļa īpašumu Nr.48, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

21.februāra sēdes protokolu Nr.4, Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu 

Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, N.Koţanova, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

     Pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij piekrītošo 

mantu - dzīvokļa īpašumu Nr.48 Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst 

dzīvoklis Nr.48, mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala, kadastra apzīmējums 

0500 008 0617, 3370/461270 kopīpašuma domājamās daļas. 

     Dzīvokļa īpašums Nr.48 Piekrastes ielā 45, Daugavpilī, ir nepieciešams Daugavpils 

pilsētas pašvaldībai autonomās funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 

risināšanai, īstenošanai. 

 

27.§ (94.) 

 

Par nekustamā īpašuma Miera ielā 129-4, Daugavpilī, 

 pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu 

Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 

11., 12. un 13.punktu,  

     izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas vēstuli (reģistrēta Domē 

07.02.2019. ar Nr.562/1.2.-6) “Par bezmantinieka mantas Miera ielā 129-4, Daugavpilī, 

pārņemšanu”, ar kuru Daugavpils pilsētas pašvaldībai, kā kreditoram, piedāvāts pārņemt bez 

atlīdzības dzīvojamās mājas Miera ielā 129, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.4, kadastra 

Nr.0500 903 0583,  

     ievērojot to, ka nekustamais īpašums Miera ielā 129, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 

7418, reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000018248 uz 

Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda un sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 

0500 004 7418 001) ar 4 dzīvokļiem, divām palīgēkām (kadastra apzīmējumi 0500 004 7418 

005; 006) un zemes gabala 626 m
2
 platībā ar kadastra Nr.0500 004 7418, trīs dzīvokļi 

(Nr.1,2,3) pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, dzīvoklis Nr.4, mājas, palīgēku un zemes 

gabala 2640/12620 kopīpašuma domājamās daļas atzītas par bezmantinieka mantu, 

      ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 

09.08.2013. atzinumu Nr.52/13-B par būves pārbaudi (reģ.Nr.8.3-8/145), kurā norādīts, ka 

dzīvojamās mājas Miera ielā 129, Daugavpilī, ekspluatācija aizliegta, ir jārisina jautājums par 

ēkas pilnīgu nojaukšanu, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

21.februāra sēdes protokolu Nr.4, Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu 

Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, N.Koţanova, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

     1.Pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības bezmantinieka mantu – 

dzīvokļa īpašumu Nr.4 Miera ielā 129, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 0583, kura sastāvā 

ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas, palīgēku un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala, kadastra 

apzīmējums 0500 004 7418, 2640/12620 kopīpašuma domājamās daļas, ar tiesībām nojaukt 

nekustamo īpašumu Miera ielā 129, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 7418, kura sastāvā 
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ietilpst dzīvokļa īpašums Nr.4, lai sakārtotu teritoriju, ievērojot Daugavpils pilsētas 

pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību. 

     2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu 

Nr.386 “Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”. 

28.§ (95.) 

 

Par zemes vienību Marijas ielā 1, Daugavpilī, 

 pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

I.Funte, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš 

 

J.Lāčplēsis jautā, vai ir noskaidrots , kas šajā uzņēmumā ir patiesā labuma guvēji? 

A.Elksniņš atbild. 

H.Soldatjonoka izsaka priekšlikumu, ja tiek pirkts šis zemes gabals no uzņēmuma, tad 

domes vadība varētu parunāt ar īpašniekiem par sponsorēšanu biedrībai “SPEEDWAY 

GRAND PRIX OF LATVIA”. 

 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 2., 4., 6.punktu, 21.panta pirmās daļas ievaddaļā noteikto, ka Dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 9.jūnija lēmumu Nr.296 

”Par pašvaldību vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas 

ierosināšanu”, 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.12 “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 

domes 2016.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296”, 2017.gada 3.februāra Priekšlīgumu (reģ. Domē 

03.02.2017. indekss D-2017/77), Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 

2017.gada 7.septembra lēmumu Nr.2-4.5/26 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”, 

Zemesgrāmatu apliecību, nodalījums Nr.100000123133,  

sakarā ar to, ka zemes vienības, kadastra apzīmējumi 05000030011 un 05000030010, Marijas 

ielā 1, Daugavpilī, ir nepieciešamas projekta “ Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija 

Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” SAM 5.6.2. realizācijai, kā arī 

pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), kā arī sekmēt saimniecisko 

darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, 

īstenošanai,   

ņemot vērā sertificētā vērtētāja SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” novērtējumu, akciju 

sabiedrības “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” 2019.gada 3.janvāra vēstuli 

Nr.50/50-02/01 (reģ. Domē 09.01.2019. Nr.78/1.2.-6), Domes 2019.gada 24.janvāra vēstuli 

Nr.1.2.-8/115 un akciju sabiedrības “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” 2019.gada 

8.februāra vēstuli Nr.50/50-02/17 (reģ. Domē 13.02.2019. Nr.638/1.2.-6), Domes Īpašuma 

komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.4, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 

21.februāra sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Pirkt nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000033701 (nodalījuma Nr.100000123133), 

sastāvā esošo zemes vienību 4314 m
2
 platībā ar kadastra apzīmējumu 05000030010 un  zemes 

vienību 12072 m
2
 platībā ar kadastra apzīmējumu 05000030011 Marijas ielā 1, Daugavpilī, 

(turpmāk – Zemesgabali) par kopējo pirkuma maksu 91900 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis 

deviņi simti eiro).  

    2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 
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    2.1. desmit darba dienu laikā kopš šā lēmuma 4.punktā norādīto dokumentu iesniegšanas un 

nekustamā īpašuma nodokļa samaksas samaksāt Zemesgabalu pārdevējam kopējo pirkuma 

maksu 91900 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti eiro) no budţetā paredzētajiem 

līdzekļiem nekustamo īpašumu iegādei Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām; 

     2.2. apmaksāt kancelejas nodevu par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību uz 

Zemesgabaliem nostiprināšanu Zemesgrāmatā. 

     3. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot Zemesgabalu pirkuma līguma 

projektu. 

     4. Pārdevējam mēneša laikā kopš Zemesgabalu pirkuma līguma noslēgšanas iesniegt 

Domei nostiprinājuma lūgumu, kas adresēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, 

Zemesgabalu reģistrēšanai uz Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) vārda un 

Zemesgabalu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

29.§ (96.) 

 

Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.24 nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un otro 

daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot dzīvokļa Nr.24 Vienības 

ielā 28, Daugavpilī, īrnieces atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 12.02.2019. ar 

Nr.163/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.24 

atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

21.februāra sēdes protokolu Nr.4, Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu 

Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, N.Koţanova, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

     

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.24 

kadastra numurs 0500 903 3265, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.24, mājas (kadastra 

apzīmējums 05000011415001) un zemes gabala 2894 m
2
 platībā, kadastra Nr.0500 001 1415, 

414/28037 kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes 

sēdē par dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.24, kadastra 

numurs 0500 903 3265, pārdošanu. 

 

30.§ (97.) 

 

Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.10 nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un otro 
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daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot dzīvokļa Nr.10 Patversmes 

ielā 2, Daugavpilī, īrnieces ģimenes locekļu atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 

12.02.2019. ar Nr.157/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa 

īpašuma Nr.10 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 

2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.4, Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes 

protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, N.Koţanova, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu 

Nr.10, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.10, mājas un zemes gabala 5474 m
2
 platībā, kadastra 

Nr.0500 019 0307,  525/45098 kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:  

3.1. reģistrēt zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu 

Nr.10 Patversmes ielā 2, Daugavpilī;  

     3.2. sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē par dzīvojamās mājas Patversmes 

ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 pārdošanu. 

 

 

31.§ (98.) 

 

Par nomas līguma Nr.DK 1/2016 darbības termiņa pagarināšanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1
panta pirmo daļu un 

pirmo prim daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, ņemot vērā: 

2016.gada 24.februāra nomas tiesību izsoles komisijas izsoles sēdes protokolu Nr.2 un 

Daugavpils pilsētas domes apstiprinātiem nomas tiesību izsoles noteikumiem, kuri apstiprināti 

ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 28.decembra lēmumu  Nr.576;  

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2019.gada 

13.februāra vēstuli Nr.1-12/134 “Par iesnieguma izskatīšanu” (reģistrēts Daugavpils pilsētas 

domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 18.02.2019. Nr.456/5.1.-1); 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 30.janvāra 

sēdes protokola izrakstu Nr.4 “Ivana Bezdela iesniegums par zemes vienības nomas līguma 

termiņa pagarināšanu Strādnieku ielā, Daugavpilī”; 

starp Daugavpils pilsētas domi un Ivanu Bezdelu 2016.gada 29.februābrī noslēgto 

nomas līgumu Nr.DK 1/2016; 

ka nomnieks Ivans Bezdels ir labticīgi pildījis nomas līguma Nr.DK 1/2016 saistības – 

tam nav nenokārtotu parādsaistību, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumu;  

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes       

protokolu Nr.4, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes 

protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 
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1. Pagarināt nomas līguma Nr.DK 1/2016 termiņu (nerīkojot izsoli) uz pieciem gadiem 

un izdarīt nomas līgumā šādus grozījumus: 

1.1. Līguma 2.1.punktā aizstāt skaitli un vārdus “3 (trīs) gadus” ar skaitļiem un vārdiem 

“līdz 2024.gada 28.februārim”.  

1.2. Papildināt līgumu ar 4.1.9.apakšpunktu un 4.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.1.9. uzturēt zemesgabalu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt, lai 

zemesgabalam piegulošā publiskās lietošanas esošā teritorija ir sakopta atbilstoši vietējās 

pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, un 

segt ar uzturēšanu saistītos izdevumus; 

4.1.10. atbildēt par ugunsdrošību zemesgabalā.” 

2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam saskaņā ar šo lēmumu sagatavot 

atbilstošu vienošanos par grozījumiem nomas līgumā Nr.DK 1/2016. 

 

 

32.§ (99.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 

 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu” 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.¹ panta pirmo 

daļu un  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr.25 

“Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” 2.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.2,  

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.4, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 
 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam 

izīrējamās dzīvojamās telpas  statusa noteikšanu” grozījumus un papildināt ar 1.38. un 

1.39.apakšpunktiem šādā redakcijā:  
 

“1.38.  dzīvoklis Nr.58 Čiekuru ielā 3B, Daugavpilī; 

  1.39.  dzīvoklis Nr.36 Vienības ielā 40A, Daugavpilī.” 

 

 

33.§ (100.) 

 

Par dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 36.panta trešo daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, izpildot Daugavpils pilsētas 

domes 2018.gada 8.novembra lēmumu Nr.605, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra 

sēdes protokolu Nr.2 (13.punkts), atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, N.Koţanova, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.43, kadastra Nr.0500 903 4817, 

Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, nosacīto cenu 8700,00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti 

euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.43 īrniecei 

(turpmāk – Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.43, kadastra Nr.0500 903 4817, Cialkovska 

ielā 5, Daugavpilī, par nosacīto cenu 8700,00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti euro), t.sk. 

mājai piesaistītā zemes gabala 3261 m² platībā, kadastra Nr.0500 028 1307, 439/28079 

domājamās daļas par 146,24 EUR (viens simts četrdesmit seši euro 24 centi). 

     3. Pircējiem, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas; 

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

3.3. par atlikto maksājumu jāmaksā 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas;  

3.4. īpašuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu var reģistrēt zemesgrāmatā, 

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo objektu nedalīt, neatsavināt 

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 

    4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma 

noslēgšanas norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas 

Cialkovska ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.43 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentu nodot Pircējiem atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

 

34.§ (101.) 

 

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.48 pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 36.panta trešo daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, izpildot Daugavpils pilsētas 

domes 2018.gada 8.novembra lēmumu Nr.606, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra 

sēdes protokolu Nr.2 (14.punkts), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.48, kadastra Nr.0500 903 4821, 

Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, nosacīto cenu 14300,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti 

euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.48 īrniecei 

(turpmāk – Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.48, kadastra Nr.0500 903 4821, Piekrastes ielā 

25, Daugavpilī, par nosacīto cenu 14300,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti euro), t.sk. 

mājai piesaistītā zemes gabala 3421 m² platībā, kadastra Nr.0500 008 0528, 595/40714 

domājamās daļas par 125,50 EUR (viens simts divdesmit pieci euro 50 centi). 

     3. Pircējiem, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas; 

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

3.3. par atlikto maksājumu jāmaksā 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas;  
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3.4. īpašuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu var reģistrēt zemesgrāmatā, 

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo objektu nedalīt, neatsavināt 

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 

    4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma 

noslēgšanas norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas 

Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.48 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentu nodot Pircējiem atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

 

 

35.§ (102.) 

 

Par dzīvojamās mājas Vienības iela 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.61 pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 36.panta trešo daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, izpildot Daugavpils pilsētas 

domes 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.686, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra 

sēdes protokolu Nr.2 (15.punkts), atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, N.Koţanova, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.61, kadastra Nr.0500 903 3266, 

Vienības ielā 28, Daugavpilī, nosacīto cenu 9100,00 EUR (deviņi tūkstoši viens simts euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.61 īrniecei 

(turpmāk – Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.61, kadastra Nr.0500 903 3266, Vienības ielā 

28, Daugavpilī, par nosacīto cenu 9100,00 EUR (deviņi tūkstoši viens simts euro), t.sk. mājai 

piesaistītā zemes gabala 2894 m² platībā, kadastra Nr.0500 001 1415, 384/28037 domājamās 

daļas par 251,25 EUR (divi simti piecdesmit viens euro 25 centi). 

     3. Pircējiem, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas; 

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

3.3. par atlikto maksājumu jāmaksā 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas;  

3.4. īpašuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu var reģistrēt zemesgrāmatā, 

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo objektu nedalīt, neatsavināt 

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 

    4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma 

noslēgšanas norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Vienības 

ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.61 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu 

nodot Pircējiem atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  
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36.§ (103.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas “Izdevumi  

neparedzētiem gadījumiem” būvniecības dokumentācijas izstrādei  

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī,  

energoefektivitātes paaugstināšanai un iekštelpu remontdabiem 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra 

saistošo noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam” 

8.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 28.februāra 

ārkārtas sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem”  5869 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi eiro) apmērā Daugavpils 

pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,          

LV-5401) būvniecības dokumentācijas izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā      

ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un iekštelpu remontdarbiem. 

2. Apstiprināt pamatbudţeta programmas “Investīciju projekti (izņemot ES un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti)” ieņēmumu un izdevumu tāmi 2019.gadam, saskaņā 

ar pielikumu. 

3. Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļai kārtējos pašvaldības budţeta grozījumos 

samazināt 2019.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par Daugavpils pilsētas budţetu 

2019.gadam” 9.pielikumā  1.rindas “Ēkas Šaurā ielā 26 tehniskās dokumentācijas izstrāde un 

rekonstrukcijas darbi” provizorisko summu uz 5869 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit deviņi eiro). 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta  programmas “Investīciju projekti 

(izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” ieņēmumu un 

izdevumu tāme 2019.gadam. 

 

 

37.§ (104.) 

 

Par kustamās mantas (malkas) atsavināšanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo prim daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 

8.panta ceturto, piekto un septīto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, 47.pantu, 

ņemot vērā, ka atsavināmās kustamās mantas – malkas kopējā atlikusī bilances vērtība uz 

2019.gada 19.februāri sastāda 8,64 EUR (astoņi eiro, 64 centi), Daugavpils pilsētas domes 

komisijas, kas izveidota ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i. 2019.gada 
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20.februāra rīkojumu Nr.59 “Par komisijas izveidošanu malkas novērtēšanai”, 2019.gada 

21.februāra sēdes protokolu Nr.1 (1.punkts), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 28.februāra sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

    1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē, Daugavpils pilsētas domes bilancē esošo kustamo 

mantu - malku 10,8 m
3
 (turpmāk - Malka).     

    2. Apstiprināt Malkas nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 335,00 EUR (trīs simti 

trīsdesmit pieci eiro un 00 centi) un izsoles noteikumus. 

    3. Nosolītā summa (PVN 21% jāmaksā papildus) pircējam jāsamaksā nedēļas laikā kopš 

izsoles dienas. 

    4. Gadījumā, ja uz izsoli pieteiksies vai izsolē piedalīsies viens pretendents, Malku pārdot 

vienīgajam pretendentam, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

    5. Malkas  izsoli, pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem veikt 

izsoles komisijai šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                         Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs 

Komisijas priekšsēdētāja   

vietniece:                               A.Vilcāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma  

                                               atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja 

Komisijas locekļi:                  D.Grigorjevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta        

                                               Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs 

                                              S.Kraine Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  juristes 

p.i. 

     6. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku I.Prelatovu  apstiprināt 

Malkas izsoles rezultātus. 

     7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par  Malkas atsavināšanu  ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetā.     

Pielikumā: Kustamas mantas (malkas) izsoles noteikumi.  

 

 

38.§  

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.709 

“Par atļauju uzņemties ilgtermiņā saistības un noslēgt Vispārējo vienošanos” 

J.Dukšinskis A.Elksniņš 

 

 A.Elksniņš jautā, vai jūs, kā domes deputāts, esat iesniedzis šādu iesniegumu konkrētām 

kapitālsabiedrībām? 

J.Dukšinskis atbild, ka bija mutiskas vienošanās. 

A.Elksniņš jautā, kāpēc pusgada laikā netika šis uzdevums uzdots nevienai 

kapitālsabiedrībai? 

J.Dukšinskis atbild, ka komunikācija notika un darbi tika uzdoti. 

A.Elksniņš lūdz lietvedībai sagatavot vēstules, kuras tika nosūtītas no J.Dukšinska, kā 

priekšsēdētāja vietnieka. 

Notiek  debates, piedalās: J.Lāčplēsis, V.Konovs, I.Prelatovs, I.Kokina, J.Dukšinskis, 

A.Broks. 

A.Elksniņš uzstājas ar priekšsēdētāja viedokli: “Ielu tīrīšana un sanitārā uzkopšana 

uztrauc tikai daţus deputātus, tikai vadoties no tā, vai var, vai nevar smelt „krējumu‟ ne tikai 
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no siltumtīkliem, bet arī no ielu uzturētājiem, cik zināms, J.Lāčplēša kungs arī varētu tuvāk 

izstāstīt 

par savām attiecībām, arī sakarā, pieņemsim, par naudas vākšanu R.Eigima kunga 

noņemšanai tai skaitā”. 

      J.Lāčplēsis lūdz ierakstīt protokolā, ka A.Elksniņa teiktais nav pieņēmums, bet 

apgalvojums. 

A.Elksniņš izsaka priekšlikumu: “Daugavpils pilsētas dome nolemj izskatīt konkrēto 

jautājumu  Pilsētas saimniecības komitejas sēdē”. 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par priekšlikumu. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, V.Kononovs, 

N.Koţanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav,   ATTURAS – 6 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

priekšlikumu atbalstīt. 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par lēmuma projektu. 

 

Nodrošinot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās 

pašvaldības autonomas funkcijas izpildi – gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, “Publisko 

iepirkumu likuma” 56.pantu, ņemot vērā to, ka iepirkuma procedūra – atklāts konkurss” 

Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr.DPD 2018/155 paredz 

Vispārīgās vienošanās slēgšanu, kuras darbības termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši un 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta piekto daļu vispārīgo vienošanos slēdz ar 

vienu piegādātāju, savukārt pamatojoties uz Vispārīgo vienošanos Piegādātājs iegūst tiesības 

slēgt līgumus par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu, katru gadu atsevišķi,  vadoties 

no pasūtītāja noteiktā pakalpojuma apjoma konkrētajam gadam saistībā ar šiem mērķiem 

piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldības budţetā,  pār pamatu ņemot Piegādātāja piedāvājumā 

noradītos vienības izcenojumus, kā arī pamatojoties uz noslēgtās Vispārējās vienošanās par 

Daugavpils pilsētas ielu ikdienu uzturēšanu 2019.-2021.gadā 3.daļas 16.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 6 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka),            

PRET – nav, ATTURAS – 8 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, V.Kononovs, 

N.Koţanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), lēmums nav pieņemts. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.43 

 

 

Sēdes vadītājs,   

Domes priekšsēdētājs                   (personiskais paraksts)                             A.Elksniņš                                                               

 

    

 

Protokoliste                                  (personiskais paraksts)    S.Rimicāne 

 

 


