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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2019.gada 14.martā                                                                                                             Nr.10 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.553 „Par 

īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

2. Par Daugavpils pilsētas domes budţeta iestādes „Kultūras pils” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu. 

3. Par pašvaldības budţeta iestādes „Baltkrievu kultūras centrs” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu. 

4. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu. 

5. Par Poļu kultūras centra 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

6. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 

2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

7. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko 

mākslas centram. 

8. Par Latgales Centrālās bibliotēkas  2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

9. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

10. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”. 

11. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta lēmumā Nr.95 „Par 

atbalstu projektam”. 

12. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumā Nr.447 „Par atbalstu 

projektam „Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

modernizācija”. 

13. Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/18/I/063. 

14. Par Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 27.decembra lēmuma Nr.697 atzīšanu par spēku 

zaudējušu un par konkursa nolikuma apstiprināšanu. 

15. Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu. 

16. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Volejbola klubs „Ezerzeme”” no pamatbudţeta 

programmas „Sporta organizāciju atbalsts”. 
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17. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Volejbola klubs „miLATss”” no pamatbudţeta 

programmas „Sporta organizāciju atbalsts”. 

18. Par bērnu un jauniešu sporta vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu. 

19. Par dalību projektā. 

20. Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Volejbola klubs „miLATss””. 

21. Par atļauju slēgt līgumu par papildus darbu veikšanu būvniecības dokumentācijas izstrādē 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai 

un iekštelpu remontdarbiem. 

22. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010431, pirkšanu Daugavpils pilsētas 

pašvaldības īpašumā. 

23. Par zemes vienības Zvīņu ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

24. Par zemes vienības Senlejas ielā 38, Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

25. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000321306, Viršu ielā 54A k-2 - 36, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

26. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061634, Bauskas ielā 114 k-2 - 49, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

27. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313812, Begoniju ielā 79, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

28. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270020, Atpūtas ielas 26A rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

29. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000340720, Kalupes ielas 2A rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

30. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370140, Ventas ielas 8D rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

31. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000170029, Baznīcas ielas 92 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

32. Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 nodošanu 

atsavināšanai. 

33. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. 

34. Par nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Saules stariņi”. 

35. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220018, un kadastra apzīmējums 

05000222202, daļu nomas tiesību izsoli. 

36. Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310200, 

daļai. 

37. Par zemes gabalu Daugavpils cietokšņa teritorijā un uz zemes gabala esošās patvertnes 

nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē. 

38. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

39. Par nekustamā īpašuma Arhitektu ielā 16-1A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 4174, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

40. Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas domes deputātei H.Soldatjonokai. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –     J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 
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                                                                        A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

                                                                        A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 2 Domes deputāti –   A.Broks – iemesls nav zināms 

                                                                           L.Jankovska - komandējumā 

                                                                            

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

 

                                       M.Dimitrijeva, Ţ.Kobzeva, J.Oļenovs, G.Vanaga, I.Funte, R.Golovans, 

                                       I.Ruskule, I.Šalkovskis, D.Krīviņa,E.Upeniece,T.Dubina,E.Ugarinko 

                                      - pašvaldības budţeta iestādes darbinieki: 

                                          

l.Ţuromska,J.Stivriņš,A.Rudzs,Ţ.Stankeviča,R.Osmane,Ţ.Romanovska,G.

Ivanova,A.Burunovs,J.Šapkova,G.Kaminskis,Z.Umbraško,S.Trošimovs 

                                                                                        

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  M.Jermolajevs V.Gabrāns, L.Kirilova 

                                   

                                   

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības un arhīva pārzines p.i  V.Pavloviča 

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības 

nodaļas vadītāja Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Inta Ruskule lūdz deputātus iekļaut 

domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu: 

1. Par Daugavpils teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 pilnveidošanu atbilstoši institūciju 

atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

 

Daugavpils pilsētas domes deputāts J.Lāčplēsis lūdz noņemt no darba kārtības 40.jautājumu 

“Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas domes deputātei H.Soldatjonokai”. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (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), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Atstāt 40.jautājumu “Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas domes deputātei H.Soldatjonokai” domes 

sēdes darba kārtībā. 

 

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

papildjautājumu.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (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: 

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ (105.) 
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Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.553 „Par 

īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

R.Osmane, A.Elksniņš 

 

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

daļas 27.punktu, Publiskas personas finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5.panta pirmo, trešo un 3.1, ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.553 „Par 

īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” un izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2024.gada 28.februārim.”. 

 

 

2.§ (106.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes budţeta iestādes „Kultūras pils” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu 

A.Rudzs, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta  sēdes protokolu Nr.7, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (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: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes budţeta iestādes “Kultūras pils” 

(reģ.Nr.90002682862, juridiskā adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 
                                     
 

3.§ (107.) 

 

Par pašvaldības budţeta iestādes „Baltkrievu kultūras centrs” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu 

Ţ.Romanovska, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (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: 

 

Apstiprināt pašvaldības budţeta iestādes “Baltkrievu kultūras centrs” (reģ.Nr.90000647330, 

juridiskā adrese: Alejas ielā 68-1A, Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 

 

 

4.§ (108.) 
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Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu 

G.Ivanova, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (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: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” 

(reģ.Nr.90000957223, juridiskā adrese: Varšavas ielā 14, Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 
                                     

 

5.§ (109.) 

 

Par Poļu kultūras centra 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

Ţ.Stankeviča, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokols Nr.7, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (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: 

 

Apstiprināt Poļu kultūras centra (reģ.Nr.90000520513, juridiskā adrese: Varšavas ielā 30, 

Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 

 

6.§ (110.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 

2018.gada pārskata apstiprināšanu 

A.Burunovs, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (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: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas 

centrs” (reģ.Nr.90009938567, juridiskā adrese: Mihaila ielā 3, Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 

 

 

 

 

 

7.§ (111.) 
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Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko 

mākslas centram 

A.Burunovs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, likuma 

„Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Daugavpils 

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

pašvaldības budţetu 2019.gadam”, ievērojot ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra 

lēmumu Nr.651 apstiprināto noteikumu Nr.3 „Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs” 4.punktu, 2018.gada 

18.novembra Līgumu ar Bazilu Alkaci,  Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 

(reģ.Nr.90009938567, juridiskā adrese Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401)  pieņemt dāvinājumu 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” “Bazila 

Alkaci iepirkumu fonda” izveidošanai naudas summu 200 000 EUR (divsimt tūkstoši eiro) no 

Monako dzīvojošā mākslinieka un mākslas mecenāta Bazila Alkaci. 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „ Daugavpils Marka Rotko 

mākslas centrs” speciālā budţeta (ziedojumu un dāvinājumu) ieņēmumu un izdevumu tāmi 

2019.gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Ziedojumu programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmes   

2019.gadam grozījumi. 

 

 

8.§ (112.) 

 

Par Latgales Centrālās bibliotēkas  2018.gada pārskata apstiprināšanu 

J.Šapkova, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (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: 

 

Apstiprināt Latgales Centrālās bibliotēkas (reģ.Nr.90000066637, juridiskā adrese: Rīgas 

ielā 22A, Daugavpilī) 2018.gada pārskatu. 
                                     

 

 

 

 

 

 

9.§ (113.) 
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Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

G.Kaminskis, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 

13 (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: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas (reģ.Nr.90002067001, juridiskā adrese: 

Muzeja ielā 6, Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 

 
 

10.§ (114.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” 

L.Ţuromska, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu, Ministru 

kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu 

Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, 

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

1 (R.Joksts), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.marta saistošos noteikumus Nr.6 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti””.   

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.marta saistošie noteikumi Nr.6 “Grozījumi 

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

11.§  

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta lēmumā Nr.95 „Par atbalstu 

projektam” 

D.Krīviņa, J.Lāčplēsi, A.Elksniņš 

 

J.Lāčplēsis izsaka priekšlikumu atlikt jautājumu, jo materiāls tika pievienots neilgu laiku 

pirms sēdes. 

Debates. 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p33
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p35
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...#p13
https://likumi.lv/ta/id/253731-noteikumi-par-garanteto-minimalo-ienakumu-limeni#p3
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A.Elksniņš izsaka priekšlikumu atlikt jautājumu “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 

domes 2018.gada 8.marta lēmumā Nr.95 „Par atbalstu projektam”” un virzīt uz nākamo  domes 

sēdi. 

Deputāti atbalsta A.Elksniņa priekšlikumu. 

 

 

 

12.§ (115.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumā Nr.447 „Par atbalstu 

projektam „Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

modernizācija” 

D.Krīviņa, J.Lāčplēsis, I.Kokina, T.Dubina, A.Elksniņš 

 

 

J.Lāčplēsis jautā, kas ir tie sertificētie speciālisti, kas ir noteikuši būvniecības izmaksu cenu 

bez iepirkuma un bez aptaujas procedūras? 

D.Krīviņa atbild, autoruzraugs. 

Debates. 

I.Kokina jautā, vai Centrālā finanšu un līgumu aģentūras atzinums ir? 

D.Krīviņa atbild, ka nav, tās ir mutiskas konsultācijas. 

Debates. 

J.Lāčplēsis jautā, kas ir izstrādājis cenas un kas parakstīja? 

D.Krīviņa atbild, SIA “Lūsis V” veica tehniskās dokumentācijas. 

T.Dubina piebilst, ka autoruzraugs izsniedza gan apjomus, gan izcenojumus. 

J.Lāčplēsis jautā, kāda iepirkuma procedūra tika piemērota? 

D.Krīviņa atbild, atbilstoši iepirkuma likumam uzcenojumus nosaka autoruzraugi, 

būvinţenieri ar aktiem konstatē problēmas, apsekošanas akti tiek pievienoti, cenu uzcenojumus 

paraksta autoruzraugi un sertificēti būvinţenieri. 

Debates. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu un 

27.apakšpunktu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam 

Rīcības un Investīciju plānu, Ministru kabineta 2016.gada 24.maija  noteikumiem Nr.323 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

vispārējās izglītības iestāţu mācību vidi” īstenošanas noteikumi””, 2018.gada 7.jūnija Vienošanās 

par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/020, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Attīstības 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 8 (R.Eigims, 

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

PRET – 1 (I.Kokina), ATTURAS – 4 J.Dukšinskis, R.Joksts, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Daugavpils pilsētas domes  2017.gada 24.augusta lēmumā 

Nr.447 „Par atbalstu projektam “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un 

infrastruktūras modernizācija”: 

1.1. Lēmuma pielikumā „Projekta „Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes 

un infrastruktūras modernizācija” apraksts”: 

1.1.2. sadaļā „Projekta izmaksas” : 

1.1.2.1. aizstāt skaitli „3 825 707” ar skaitli „3 898 046,40”; 

1.1.2.2. aizstāt skaitli „1 497 276” ar skaitli „1 569 615,15”. 
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Pielikumā: Projekta “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

modernizācija” apraksts. 

 

 

13.§ (116.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/18/I/063 

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”, 2019.gada 18.februāra Vienošanos 

par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/063, ņemot vērā 2018.gada 

14.novembra Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas (id.Nr.DPD 2018/110) ziņojumu, 

2019.gada 19.februāra Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas (id.Nr.DPD 2019/8) sēdes 

protokolu Nr.5 un 2018.gada 9.novembra līgumu Nr.1.2.-10.1/476, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 

(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 618 770 EUR 

(seši simti astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit eiro 00 centi) apmērā, uz             20 

gadiem projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādē Nr.28 – Liepājas ielā 37, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/18/I/063 īstenošanai. 

2. Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

2019.gadā – 575 513 EUR,  

2020.gadā – 43 257 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. 

 

14.§ (117.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 27.decembra lēmuma Nr.697 atzīšanu par spēku 

zaudējušu un par konkursa nolikuma apstiprināšanu 

A.Zdanovskis, I.Kokina, A.Elksniņš 

           

I.Kokina jautā, vai šobrīd ir konkrēti piedāvājumi? 

A.Zdanovskis atbild, ka interese ir no vairākiem. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

21.panta pirmās daļas ievaddaļā noteikto, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, ievērojot Filmu likuma 1.panta otrās daļas 2. un 8. punktā noteikto, ka filmu 

nozare atzīstama par kultūras nozari, un to, ka pašvaldības budţeta līdzekļus filmu nozares 

projektu īstenošanai piešķir konkursa kārtībā, ņemot vērā Daugavpils pilsētas attīstības 

programmas “Mana pils-Daugavpils” 2014.-2020.gadam, apstiprinātas ar Daugavpils pilsētas 

domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.151, aktualizētajā Rīcības un Investīciju plānā noteikto 

aktivitāti RV E3 Atpazīstams un attīstību veicinošs pilsētas tēls (pasākuma kods: “E3-1-9 

Inovatīvu risinājumu ieviešana pilsētas tēla popularizēšanai”), ņemot vērā Daugavpils pilsētas 
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domes Izglītības un kultūras komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 

12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Koţanova, 

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

1 (I.Kokina), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

 1. Atzīt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.697 “Par konkursa 

nolikuma apstiprināšanu” par spēku zaudējušu. 

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.marta noteikumus Nr.2 “Konkursa 

nolikums par līdzfinansējumu spēlfilmas veidošanai”.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.marta noteikumi Nr.2 “Konkursa nolikums 

par līdzfinansējumu spēlfilmas veidošanai”.  

 

 

 

15.§ (118.) 

Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu 

G.Vanaga, A.Elksniņš 

 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu 

organizēšanas un darbības kārtība” 5.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7,  atklāti balsojot: PAR – 

13 (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 bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes maksu: 

 

Nr.  

p.k.   

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 

ceļazīme, nometnes periods 

Cena EUR * 

(ar PVN) 

1.1. 20 dienu nometne   93,00 

1.2.  19 dienu nometne  90,00 

1.3. 15 dienu nometne 76,00 

1.4.  14 dienu diennakts nometne 137,00 

 

2. Apstiprināt bērnu un jauniešu vasaras nometņu ēdināšanas maksu: 

 

Nr. 

p.k. 

Ēdināšanas pakalpojumi Cena EUR * 

(ar PVN) 

2.1.   Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 

ēdināšana dienas nometnē 

3,50 

2.2. Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 

ēdināšana diennakts nometnē 

8,00 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 8.marta lēmuma Nr.79 “Par bērnu un jauniešu 

vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu” 3. un 4.punktu. 
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16.§ (119.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Volejbola klubs „Ezerzeme”” no pamatbudţeta 

programmas „Sporta organizāciju atbalsts” 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

Deputāts J.Dukšinskis nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

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 “Volejbola klubs “Ezerzeme” 2019.gada 

28.februāra iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 11 (R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts”          7550,00 

EUR (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit eiro 00 centi) apmērā biedrībai “Volejbola klubs 

“Ezerzeme”” (reģ.Nr.40008126901, A.Pumpura iela 135-10, Daugavpils, LV-5401) sezonas 

noslēgšanai. 

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

“Volejbola klubs “Ezerzeme”” par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.  

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

izskatīšanas.  

 

17.§ (120.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Volejbola klubs „miLATss”” no pamatbudţeta 

programmas „Sporta organizāciju atbalsts” 

J.Stivriņš, 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 “Volejbola klubs miLATss” 2019.gada 

25.februāra iesniegumu par finansiālo atbalstu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 12 (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 – 1 (A.Zdanovskis), ATTURAS – 

nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts”        10000,00 

EUR (desmit tūkstoši eiro 00 centi) apmērā biedrībai “Volejbola klubs miLATss” 

(reģ.Nr.40008126901, Arodu iela 88, Daugavpils, LV-5404) sezonas noslēgšanai. 

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

“Volejbola klubs miLATss” par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.  

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

izskatīšanas.  
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18.§ (121.) 

 

Par bērnu un jauniešu sporta vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981. “Bērnu nometņu organizēšanas un 

darbības kārtība” 5.2.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 

(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 bērnu un jauniešu sporta vasaras nometņu ceļazīmes maksu: 

Nr. 

p.k. 

Bērnu un jauniešu sporta vasaras nometnes ceļazīme, 

nometnes periods 

 

Cena EUR 

(ar PVN) 

1.1.  

15 dienu nometne 

 

50,00 

1.2.  

13 dienu diennakts nometne 

 

96,00 

 

2. Apstiprināt bērnu un jauniešu sporta vasaras nometņu ēdināšanas maksu: 

 

Nr. 

p.k. 

 

Ēdināšanas pakalpojumi 

 

Cena EUR  

(ar PVN) 

2.1. Bērnu un jauniešu sporta vasaras nometnes ēdināšana dienas 

nometnē: 

 

4,00 

2.2. Bērnu un jauniešu sporta vasaras nometnes ēdināšana 

diennakts nometnē: 

 

9,59 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 8.marta lēmuma Nr.79 “Par bērnu un jauniešu 

vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu” 1. un 2.punktu. 

 

19.§ (122.) 

 

Par dalību projektā 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2018.gada 

1.marta Biedrības “Latvijas Tautas sporta asociācija” vēstuli Nr.01-10/08, Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.6, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: 

PAR – 13 (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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Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, 

juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils) dalību projektā, kā projekta partneri “Erasmus + 

Sport” projekta EAC/A05/2017 “Veselīgs, mobils un aktīvs darbinieks” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Projekta “Erasmus + Sport” projekta EAC/A05/2017 “Veselīgs, mobils un aktīvs 

darbinieks” apraksts. 

 

20.§ (123.) 

 

Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Volejbola klubs „miLATss”” 
 

J.Stivriņš, A.Zdanovskis, A.Elksniņš 

 

A.Zdanovskis jautā, cik klubam pienākas naudas izejot no saistošajiem noteikumiem par 

finansēšanu, kuri patreiz darbojas? 

J.Stivriņš atbild, pēc nolikuma biedrībai “miLATss” nebija  paredzēts līdzfinansējums, jo 

biedrībai nav sponsoru. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.¹ punktu, trešo, 

3.¹, piekto un sesto daļu, izskatot biedrības „Volejbola klubs “miLATss”” iesniegumu (reģistrēts 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sporta pārvalde” 2019.gadā 5.februārī ar Nr.1.11/80) ar 

lūgumu nodot bezatlīdzības lietošana telpu Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, sporta un 

fizioterapijas inventāra glabāšanai, ņemot vērā to, ka biedrības darbība veicina sporta attīstību 

Daugavpils reģionā un to, ka biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta 2008.gada 29.septembra 

lēmumu Nr.226 (2015.gada 30.janvāra lēmums Nr.8.5-9/L-3717- grozījumi 2008.gada 

29.septembra lēmumā Nr.226) piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Daugavpils 

pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.marta  sēdes protokolu Nr.5, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, ievērojot sabiedrības intereses 

un lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Volejbola 

klubs “miLATss”” (reģistrācijas Nr.40008126901, juridiskā adrese: Arodu iela 88, Daugavpils) 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 001 0915, 

Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļu – neapdzīvojamās telpas Nr.14, 15, 16 un 17, ar kopējo 

platību 29,4 m², kas atrodas ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 001 0909 001, pirmajā stāvā, 

un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0915 daļas (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 0500 001 0915 8002) 4452 m
2
 platībā 294/36428 domājamās daļas, turpmāk – 

Īpašums, līdz 2024.gada 31.janvārim, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss. 

2. Ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 001 0909 001, kopējā bilances vērtība uz 

31.03.2019. ir 583645,86 (pieci simti astoņdesmit trīs tūkstoši seši simti četrdesmit pieci eiro un 

86 centi) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0915 bilances vērtība uz 31.03.2019. 

ir 62180,92 EUR (sešdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit eiro un 92 centi). 

3. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis ir biedrības “Volejbola klubs “miLATss”” sporta 

un fizioterapijas inventāra glabāšana, kluba darbības nodrošināšana. 

4. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs.   
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5. Biedrība “Volejbola klubs “miLATss”” ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto 

Īpašumu tikai šī lēmuma 3.punktā paredzētajam mērķim un lietot to tādējādi, lai nepasliktinātu tā 

stāvokli, nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar to saistītos izdevumus. 

6. Īpašums nododams atpakaļ, ja: 

6.1. Īpašums tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

6.2. biedrībai “Volejbola klubs “miLATss”” tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss; 

6.3. iestājies 2024.gada 31.janvārim un Daugavpils pilsētas dome nav pieņēmusi lēmumu 

par Īpašuma atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Volejbola klubs “miLATss””; 

6.4. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma    

1.punktā norādītā termiņa.  

7. Pilnvarot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas     

Nr.90011647754, juridiskā adrese Stacijas iela 47A, Daugavpils) sagatavot un noslēgt līgumu par 

Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Volejbola klubs “miLATss””. 

 

 

21.§ (124.) 

 

Par atļauju slēgt līgumu par papildus darbu veikšanu būvniecības dokumentācijas izstrādē 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes 

paaugstināšanai un iekštelpu remontdarbiem 

I.Funte, J.Lāčplēsis, E.Upeniece, I.Funte, A.Elksniņš 

 

J.Lāčplēsis jautā, vai līguma slēgšana bez attiecīgā budţeta apropriācijas vai  finansējuma 

avota ir likumīga? 

          I.Funte atbild, ka līdzekļi bija paredzēti saistošo noteikumu 9.pielikumā. 

E.Upeniece piebilst, līgums tika noslēgts pagājušajā gadā, līdzekļi tika paredzēti pagājušā 

gada budţetā, tehniskai dokumentācijai, kurai mēs paredzējām ņemt kredītu un plānojām 

9.pielikumā pēc valsts budţeta ņemt kredītu kā arī bija lēmums samaksāt no rezerves fonda.  

I.Funte papildina, papildus darbi par lifta izbūvi, ņemot vērā Veselības inspekcijas 

norādījumus, pretējā gadījumā mēs nevaram nodot projektu. 

J.Lāčplēsis norāda, ka nekur nav norādīts par rezerves fondu. 

E.Upeniece skaidro, ka lifts bija plānots 9.pielikumā, ņemot vērā, ka valsts budţeta likums 

būs pēc pāris nedēļām un mēs varēsim kreditēt. 

J.Lāčplēsis jautā, vai  līguma slēgšana bez attiecīgā budţeta apropriācijas vai  finansējuma 

avota ir likumīga? 

A.Elksniņš atbild, kas tas ir saistību uzņemšanās uz nākotni, nākošajam aizdevumu 

līgumam. 

 

Deputāte H.Soldatjonoka nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.apakšpunktu, ņemot vērā 2018.gada 26.septembrī starp Daugavpils pilsētas domi un 

sabiedrību ar ierobeţotu atbildību “REM PRO” (turpmāk – SIA “REM PRO”), reģistrācijas 

Nr.41503041904, noslēgto uzņēmuma līgumu par būvniecības dokumentācijas izstrādi 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai 

un iekštelpu remontdarbiem (turpmāk – līgums), 2018.gada 14.novembrī darba sanāksmes par 

būvprojekta “1.DAĻĀ “Būvprojekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, 

Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un iekštelpu remontdarbi” protokolu, ņemot vērā 

to, ka līdzekļi papildus darbiem - būvprojekta risinājuma varianta lifta izbūvei līdz 5.stāvam un uz 

pagrabu izstrādei 2018.gada budţetā nebija paredzēti, savukārt tie ir paredzēti 2019.gada 

14.februārā saistošo noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam” 
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9.pielikumā “Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti), kuri 

tiks uzsākti vai turpināti piesaistot aizņēmuma līdzekļus”, cita uzņēmēja piesaistīšana radītu 

apstākļus, kuru dēļ esošā līguma ietvaros SIA “REM PRO” nevarēs pilnībā izpildīt Līgumā 

noteiktās saistības, līgumcenas apmērs nepārsniedz  10% no sākotnējās Līguma cenas, saskaņā ar 

Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību (apstiprināti ar Domes 

priekšsēdētāja 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26) nav paredzēta obligāta zemsliekšņa 

iepirkuma publicēšana, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2019.gada 7.marta 

sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 8 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

4 (J.Dukšinskis, R.Joksts, J.Lāčplēsis, I.Kokina), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut slēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobeţotu atbildību “REM PRO”, (reģistrācijas 

Nr.41503041904; juridiskā adrese: 18.novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401) par papildus 

darbu veikšanu būvniecības dokumentācijas izstrādē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 

26, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un iekštelpu remontdarbiem par kopējo 

summu 3912,29 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divpadsmit eiro 29 centi) ar pievienotās vērtības 

nodokļi. 

2. Lēmuma 1.punktā minēto līguma saistību izpildei finansējumu 3913 EUR (trīs tūkstoši 

deviņi simti trīspadsmit eiro) paredzēt no aizņēmuma līdzekļiem. 

 

Pielikumā: Uzņēmuma līguma par papildus darbu veikšanu būvniecības dokumentācijas 

izstrādē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, Daugavpilī, 

energoefektivitātes paaugstināšanai un iekštelpu remontdarbiem projekts. 

 

 

22.§ (125.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010431, pirkšanu Daugavpils pilsētas 

pašvaldības īpašumā 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu, Zemesgrāmatu apliecību, nodalījuma 

Nr.977, ņemot vērā, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Pilsētbūvniecības un vides 

komisijas 2019.gada 9.janvāra sēdes protokola izrakstu Nr.3, to, ka zemes vienība, kadastra 

apzīmējums 05000010431, Kandavas iela 21, Daugavpils, Kandavas iela 23A, Daugavpils, ir 

nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība), Domes Pilsētas Saimniecības 

komitejas 2019.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.3, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

21.februāra sēdes protokolu Nr.4, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu 

Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 no nekustamā īpašuma kadastra Nr.05000010402 (nodalījuma Nr.977), Kandavas          

iela 21, Daugavpils, Kandavas iela 23A, Daugavpils, īpašnieces, sabiedriskajām vajadzībām – 

publiskas autostāvvietas ierīkošanai, zemes vienību 1033 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 

05000010431, (turpmāk Zemesgabals), kas atdalāma no nekustamā īpašuma Kandavas  iela 21, 

Daugavpils, Kandavas iela 23A, Daugavpils, par pirkuma maksu (kadastrālo vērtību) 7345,00 

EUR (septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro 00 centi). 
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     2. Noteikt, ka visus izdevumus par Zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Daugavpils 

tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda, apmaksā Daugavpils 

pilsētas pašvaldība.      

     3. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

     3.1. desmit darba dienu laikā kopš šā lēmuma 5.punktā norādīto dokumentu iesniegšanas un 

nekustamā īpašuma nodokļa samaksas samaksāt Pārdevējam pirkuma maksu 7345,00 EUR 

(septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro 00 centi) no budţetā paredzētajiem līdzekļiem 

nekustamo īpašumu iegādei Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām; 

     3.2. apmaksāt notāra pakalpojumus un kancelejas nodevu par Daugavpils pilsētas pašvaldības 

īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.  

     4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot Zemesgabala pirkuma līguma 

projektu. 

     5. Pārdevējam mēneša laikā kopš zemes pirkuma līguma noslēgšanas iesniegt Domei 

nostiprinājuma lūgumu, kas adresēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, īpašuma tiesību 

pārreģistrēšanai uz Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) vārda un zemes 

vienības pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

23.§ (126.) 

 

Par zemes vienības Zvīņu ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

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, 10.pantu, 36.panta trešo daļu, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 31.janvāra lēmuma Nr.33 

“Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.4.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 

19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (9.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes 

protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) 808 m
2
 platībā, 

kadastra apzīmējums 05000370819, Zvīņu ielā 3, Daugavpilī (turpmāk - Objekts), nosacīto cenu 

jeb izsoles sākumcenu 3394,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri eiro 00 centi) un 

izsoles noteikumus. 

    2. Pircējam avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu 

nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt gada laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto 

maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

    3. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

    4. Gadījumā, ja uz atsavināmā Objekta izsoli pieteiksies vai izolē piedalīsies viens pircējs, 

atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

    5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas izsolē 

nosolītās summas samaksas.      

    6. Izsoli, pamatojoties uz izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Vilcāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma 

vietniece:                          atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja. 

Komisijas locekļi:             M.Gabrunova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā 

                                          īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 
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                                          S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i.; 

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā 

                                          īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

     7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budţetā.     

 

     8. Līdzekļus, kas tiks iegūti no reģistrācijas maksām par atsavināmo Objektu, izmaksāt izsoles 

komisijas locekļu darba apmaksai.  

Pielikumā: Zemes vienības Zvīņu ielā 3, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 

 

24.§ (127.) 

 

Par zemes vienības Senlejas ielā 38, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

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, 10.pantu, 36.panta trešo daļu, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 28.septembra lēmuma Nr.513 

“Par zemes gabala Senlejas ielā 38, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai” izpildi, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (11.punkts), Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības 876 m
2
 platībā, kadastra 

apzīmējums 05000210650, Senlejas ielā 38, Daugavpilī (turpmāk - Objekts), nosacīto cenu jeb 

izsoles sākumcenu 8500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti eiro 00 centi) un izsoles noteikumus. 

    2. Pircējam avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu 

nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt gada laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto 

maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

    3. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

    4. Gadījumā, ja uz atsavināmā Objekta izsoli pieteiksies vai izolē piedalīsies viens pircējs, 

atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

    5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas izsolē 

nosolītās summas samaksas.      

    6. Izsoles komisijai pārdot atsavināmo Objektu pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem 

izsoles noteikumiem. 

    7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budţetā.     

     8. Līdzekļus, kas tiks iegūti no reģistrācijas maksām par atsavināmo Objektu, izmaksāt izsoles 

komisijas locekļu darba apmaksai.  

Pielikumā: Zemes vienības Senlejas ielā 38, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 

 

25.§ (128.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000321306, Viršu ielā 54A k-2 - 36, Daugavpilī, 

pārdošanu 
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I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu 

apliecībām, nodalījuma Nr.100000584456 un Nr.100000573413, nodrošinot Daugavpils pilsētas 

domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma Nr.33 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 

1.3.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 

un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (3.punkts), 

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 43 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000321306, Viršu ielā 54A k-2 - 36, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu      

330,00 EUR (trīs simti trīsdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās ēkas, būves kadastra apzīmējums 05000321306001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000573413), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 

330,00 EUR (trīs simti trīsdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma 

procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, neatsavināt 

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

 

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot ķīlas 

tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās 

summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu.  

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

    6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

26.§ (129.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061634, Bauskas ielā 114 k-2 - 49, 

Daugavpilī, pārdošanu 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu 

apliecībām, nodalījuma Nr.100000584475 un Nr.100000574780, nodrošinot Daugavpils pilsētas 

domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma Nr.33 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 

1.2.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 

un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (2.punkts), 

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.martā sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 

(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 atsavināmas apbūvētas zemes vienības 39 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000061634, Bauskas ielā 114 k-2 - 49, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

370,00 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās ēkas, būves kadastra apzīmējums 05000061634001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000574780), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 

370,00 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma 

procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, neatsavināt 

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

 

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot ķīlas 

tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās 

summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu.  

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

    6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

27.§ (130.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313812, Begoniju ielā 79, Daugavpilī, 

pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu 
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apliecībām, nodalījuma Nr.100000556106 un Nr.100000562594, nodrošinot Daugavpils pilsētas 

domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma Nr.33 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 

1.1.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 

un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (1.punkts), 

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 

(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 atsavināmas apbūvētas zemes vienības 379 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000313812, Begoniju ielā 79, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 1194,00 

EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit četri eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.050005310068 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000562594), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu       1194,00 EUR 

(viens tūkstotis viens simts deviņdesmit četri eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma 

procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, neatsavināt 

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

 

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot ķīlas 

tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās 

summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu.  

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

    6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

28.§ (131.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270020, Atpūtas ielas 26A rajons, 

Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu, 14.panta otro un trešo 

daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma 

Nr.33 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.6.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 

2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.291 “Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 
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atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (8.punkts), Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 305 m
2
 platībā ar kadastra apzīmējumu 

05000270020 (kadastra Nr.05000270024), Atpūtas ielas 26A rajonā, Daugavpilī (turpmāk 

Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 2135,00 EUR (divi tūkstoši viens simts 

trīsdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā.  

     2. Pircējam līdz līguma noslēgšanai (vai izsoles rīkošanas gadījumā divu nedēļu laikā kopš 

izsoles dienas) jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas, galīgo 

norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu 

jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma 

līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no 

kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

     3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā 

īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kuru īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul 

atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai personai par nosacīto 

cenu 2135,00 EUR (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci eiro); 

    3.2. pieteikumu par Zemesgabala pirkšanu šī lēmuma 3.1.punktā noteiktajā termiņā iesniegs 

vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, 

tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā. 

      

    3.3. tiek rīkota izsole, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs apstiprina atsavināmā 

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budţetā. 

 

29.§ (132.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000340720, Kalupes ielas 2A rajons, 

Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu, 14.panta otro un trešo 

daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma 

Nr.33 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.10.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 

2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.291 “Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (4.punkts), Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 226 m
2
 platībā ar kadastra apzīmējumu 

05000340720, Kalupes ielas 2A rajonā, Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), nosacīto cenu jeb 

izsoles sākumcenu 994,00 EUR (deviņi simti deviņdesmit četri eiro 00 centi) apmērā.  

     2. Pircējam līdz līguma noslēgšanai (vai izsoles rīkošanas gadījumā divu nedēļu laikā kopš 

izsoles dienas) jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas, galīgo 
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norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu 

jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma 

līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no 

kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

     3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā 

īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kuru īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul 

atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai personai par nosacīto 

cenu 994,00 EUR (deviņi simti deviņdesmit četri eiro); 

    3.2. pieteikumu par Zemesgabala pirkšanu šī lēmuma 3.1.punktā noteiktajā termiņā iesniegs 

vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, 

tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā. 

    3.3. tiek rīkota izsole, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs apstiprina atsavināmā 

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budţetā. 

 

 

30.§ (133.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370140, Ventas ielas 8D rajons, Daugavpils, 

pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu, 14.panta otro un trešo 

daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma 

Nr.33 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.9.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 

2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.291 “Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (5.punkts), Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 401 m
2
 platībā ar kadastra apzīmējumu 

05000370140 (kadastra Nr.05000370145), Ventas ielas 8D rajonā, Daugavpilī (turpmāk 

Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 1764,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 

sešdesmit četri eiro 00 centi) apmērā.  

     2. Pircējam līdz līguma noslēgšanai (vai izsoles rīkošanas gadījumā divu nedēļu laikā kopš 

izsoles dienas) jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas, galīgo 

norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu 

jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma 

līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no 

kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

     3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā 

īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kuru īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul 

atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai personai par nosacīto 

cenu 1764,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit četri eiro); 
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     3.2. pieteikumu par Zemesgabala pirkšanu šī lēmuma 3.1.punktā noteiktajā termiņā iesniegs 

vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, 

tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

    3.3. tiek rīkota izsole, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs apstiprina atsavināmā 

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budţetā. 

 

31.§ (134.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000170029, Baznīcas ielas 92 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu, 14.panta otro un trešo 

daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma 

Nr.33 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.8.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 

2018.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.164 “Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (6.punkts), Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 260 m
2
 platībā ar kadastra apzīmējumu 

05000170029 (kadastra Nr.05000170031), Baznīcas ielas 92 rajonā, Daugavpilī (turpmāk 

Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 702,00 EUR (septiņi simti divi eiro 00 centi) 

apmērā.  

     2. Pircējam līdz līguma noslēgšanai (vai izsoles rīkošanas gadījumā divu nedēļu laikā kopš 

izsoles dienas) jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas, galīgo 

norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu 

jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma 

līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no 

kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

     3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā 

īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kuru īpašumā esošais nekustamais īpašums piegul 

atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai personai par nosacīto 

cenu 702,00 EUR (septiņi simti divi eiro); 

    3.2. pieteikumu par Zemesgabala pirkšanu šī lēmuma 3.1.punktā noteiktajā termiņā iesniegs 

vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, 

tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā. 

    3.3. tiek rīkota izsole, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs apstiprina atsavināmā 

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budţetā. 
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32.§ (135.) 

 

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 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.3 Zeļinska ielā 15, Daugavpilī, 

īrnieka atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 15.02.2019. ar Nr.178/1.2.-16) par 

dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 atsavināšanu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.5, Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura 

sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, mājas un zemes gabala 2414 m
2
 platībā, kadastra Nr.0500 028 

1712,  4779/316755 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.3 

Zeļinska ielā 15, Daugavpilī;  

     3.2. sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 

15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 pārdošanu. 

 

33.§ (136.) 

 

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo, trešo, trešo prim un sesto daļu, izskatot 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2019.gada 11.februāra vēstuli Nr.1.9.2/1247 (reģistrēta 

Daugavpils pilsētas domē, turpmāk – Dome, 2019.gada 11.februārī ar Nr.612/1.2.-6) ar lūgumu 

nodot bezatlīdzības lietošanā neapdzīvojamās telpas Saules ielā 5, Daugavpilī,  ņemot vērā to, ka 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija nodrošina likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 12.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju - sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, 

Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.5, Domes Finanšu komitejas 
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2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 13 (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 bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai, reģistrācijas 

Nr.90002067001, juridiskā adrese: Muzeja iela 6, Daugavpils, turpmāk – Iestāde, Daugavpils 

pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 2909, Saules ielā 5, 

Daugavpilī, daļu – neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 58,5 m
2
, t.i. telpa Nr.31 (32,6 m

2
 

platībā) un daļa no koplietošanas telpām Nr.24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (25,9 m
2
 platībā), 

ēkas kadastra apzīmējums 0500 001 2909 001, otrajā stāvā un ēkai piesaistītā zemesgabala 789 m
2
 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 2909, 585/5247 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums. 

    2. Ēkas Saules ielā 5, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 001 2909 001, bilances vērtība uz 

2019.gada 28.februāri sastāda 2586,31 EUR (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši eiro un 31 

cents). Zemesgabala Saules ielā 5, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 001 2909, bilances 

vērtība uz 2019.gada 28.februāri sastāda 6175,26 EUR (seši tūkstoši viens simts septiņdesmit 
pieci eiro un 26 centi).  

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2029.gada 28.februārim.  

4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Iestādes darbības nodrošināšana. 

     5. Iestāde ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 4.punktā 

paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošinātu 
Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus. 

     6. Nododamais Īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

     7. Iestādei ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu Daugavpils 
pilsētas pašvaldībai, ja tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

     8. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot līguma 

projektu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Iestādei. 

     9. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā.  

 

 

34.§ (137.) 

 

Par nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Saules stariņi” 

I.Funte, I.Kokina, A.Elksniņš 

 

I.Kokina izsaka priekšlikumu, nomas līguma termiņu samazināt uz diviem gadiem.  

Debates. 

 

Plkst.14.50 deputāts R.Eigims iziet no domes sēţu zāles. 

 

I.Kokina atsauc savu priekšlikumu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.
1
punktu, trešo, trešo prim, piekto 

un sesto daļu, izskatot biedrības “Saules stariņi” 2019.gada 18.februāra iesniegumu (reģistrēts 

Daugavpils pilsētas domē, turpmāk – Dome, 18.02.2019. ar Nr.693/1.2.-6) ar lūgumu nodot 
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bezatlīdzības lietošanā neapdzīvojamās telpas K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, uz pieciem 

gadiem bērnu un jauniešu attīstības centra “Saules stariņi” un Eiropas YAMAHA Daugavpils 

mūzikas skolas darbības nodrošināšanai sakarā ar biedrības piedāvāto programmu skaita un to 

pieejamības palielinājumu, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2011.gada 

9.jūnija lēmumu Nr.8.14-6/40752 biedrībai “Saules stariņi” ir piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss darbības jomās – labdarība, pilsoniskas sabiedrības attīstība, sabiedrības, it 

īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, Domes Īpašuma 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.5, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta 

sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 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 bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Saules stariņi”, 

reģistrācijas Nr.40008138370, juridiskā adrese: Viestura iela 17, Daugavpils, turpmāk – Biedrība, 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 6101, daļu – 

neapdzīvojamās telpas (telpu grupa 001) 58,7 m
2
 platībā K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 

būves kadastra apzīmējums 0500 001 6101 001, un zemesgabala 865 m
2
 platībā, kadastra 

apzīmējums 0500 001 6101, 587/12248 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums. 

    2. Ēkas K.Valdemāra iela 13, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 001 6101 001, bilances 

vērtība uz 2019.gada 28.februāri sastāda 90921,41 EUR (deviņdesmit tūkstoši deviņi simti 

divdesmit viens eiro un 41 cents). Zemesgabala K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, kadastra 

apzīmējums 0500 001 6101, bilances vērtība uz 2019.gada 28.februāri sastāda 12307,84 EUR 
(divpadsmit tūkstoši trīs simti septiņi eiro un 84 centi).  

     3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2024.gada 28.februārim, bet ne ilgāk kā uz 

laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

     4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Biedrības darbības nodrošināšana un tās aktivitāšu 
īstenošana, atbilstoši sabiedriskā labuma organizācijas reģistrā norādītajai informācijai.  

     5. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 4.punktā 

paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošinātu 
Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus. 

     6. Nododamais Īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

     7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja: 

     7.1. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 3.punktā 
norādītā termiņa; 

     7.2.  iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš vai Biedrībai ir anulēts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss; 

     7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim. 

     8. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot līguma 
projektu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai. 

     9. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā.  

 

 

35.§ (138.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220018, un kadastra apzīmējums 

05000222202, daļu nomas tiesību izsoli 
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I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru 

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

tiesības noteikumi” 5. punktu, 32.punktu, 40.punktu, ņemot vērā Domes Pilsētbūvniecības un 

vides komisijas 2018.gada 28.novembra sēdes protokola izrakstu Nr.6 un to, ka ieceres realizācijai 

nepieciešams izmantot gan sauszemi gan ūdenstilpes daļu, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

7.marta sēdes protokolu Nr.5, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, 

atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 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 iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar 

kopējo platību 77285 m
2
, kadastra apzīmējums 05000220018 (kadastra Nr.05000222201), Ruģeļu 

ūdenskrātuves rajonā, Daugavpilī, daļu 30 m
2
 platībā un zemes vienības ar kopējo platību 55821 

m
2
, kadastra apzīmējums 05000222202, Ruģeļu ūdenskrātuve, Daugavpilī, daļu 405 m

2
 platībā 

(turpmāk-Zemesgabali),
 
bez apbūves tiesības uz 5 gadiem rekreācijas pakalpojumu sniegšanai 

(piepūšamā akvaparka izveidošanai), rīkojot zemes nomas tiesību izsoli.  

       2. Apstiprināt Zemesgabalu nomas tiesību izsoles sākumcenu 56,00 EUR (piecdesmit seši eiro 

00 centi) gadā.  

       3. Apstiprināt Zemesgabalu nomas tiesības izsoles noteikumus.  

       4. Izveidot Zemesgabalu nomas tiesības izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja : A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma  

vietnieks:                           uzskaites daļas vadītājs. 

 

Komisijas locekļi:              S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i.; 

                                           I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                           Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

        5. Izsoles komisijai veikt Zemesgabalu nomas tiesības izsoli, pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem,  

        6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabalu nodošanas - pieņemšanas aktu.          

Pielikumā: Zemesgabalu nomas tiesību izsoles noteikumi. 

 

 

36.§ (139.) 

 

Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310200, daļai 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3.panta 

2.punktu, 6.
5 

pantu, Civillikuma trešo A nodaļu,  Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 " Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 76.punktu, 77.punktu, 

78.punktu, ņemot vērā sertificēta vērtētāja SIA “VINDEKS” (īpašuma vērtētāja profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.25) 13.02.2019. novērtējumu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – 

Dome) Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2018.gada 14.decembra sēdes protokola izrakstu 

Nr.6, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.5 un Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1. Piešķirt apbūves tiesību Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības 

ar kopējo platību 38300 m
2
, kadastra apzīmējums 05000310200 (kadastra Nr.05000310002), 

Viršu ielā 60, Daugavpilī, daļai 27252 m
2
 platībā (turpmāk-Zemesgabals) uz 30 (trīsdesmit) 

gadiem, rūpnieciskās raţošanas objekta būvniecībai, rīkojot mutisku izsoli. 

2. Apstiprināt izsoles sākumcenu 1363,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit trīs eiro 

00 centi) gadā.  

3. Apstiprināt izsoles noteikumus un publicējamo informāciju par apbūves tiesības objektu. 

          4. Izveidot apbūves tiesības izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma  

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs. 

 

Komisijas locekļi:             S.Pupiņa, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 

                                          vadītāja; 

                                          S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i.; 

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

           5 Izsoles komisijai veikt apbūves tiesības izsoli, pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

          6. Pilnvarot izsoles uzvarētāju izstrādāt un reģistrēt Zemesgabala zemes robeţu, situācijas 

un apgrūtinājumu plānus Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā. 

          7. Izsoles komisijai parakstīt apbūves tiesībai piešķirtā zemesgabala nodošanas pieņemšanas 

aktu.          
 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

 

37.§ (140.) 

 

Par zemes gabalu Daugavpils cietokšņa teritorijā un uz zemes gabala esošās patvertnes 

nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes 2019.gada 14.februāra noteikumu Nr.48 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāţu grāmatvedības uzskaiti” 99.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 12 (J.Dukšinskis, 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. Pieņemt Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības policijas nekustamo īpašumu - zemes gabalu Daugavpils cietokšņa teritorijā, 

kadastra apzīmējums 0500 011 1809, ar bilances vērtību uz 31.03.2019.  9405,18 EUR (deviņi 

tūkstoši četri simti pieci eiro 18 centi), un uz zemes gabala esošo patvertni, kadastra apzīmējums 

0500 011 1809 001 ar bilances vērtību uz 31.03.2019. 25578,92 EUR (divdesmit pieci tūkstoši 

pieci simti septiņdesmit astoņi eiro 92 centi) (turpmāk – Nekustamais īpašums). 

2. Domes izpilddirektorei izveidot komisiju Nekustamā īpašuma nodošanai – pieņemšanai. 

3. Nekustamo īpašumu nodot Daugavpils pilsētas domei līdz 2019.gada 1.aprīlim. 
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38.§ (141.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

īpašuma likuma 6.pantu, sakarā ar to, ka dzīvojamo māju Aiviekstes ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļu 

īpašumi Nr.3,7,8, Aiviekstes ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.2,3,5, Aptiekas ielā 18, 

Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.2,5,6, Aptiekas ielā 40, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.4,6,1A,6A, Bauskas ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.1,2,4,8, Cietokšņa ielā 87, 

Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.1,2,3,5,6, Graudu ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.13,21,22,25,26,28,30,31,32,35,38,40 netika privatizēti, un tie atrodas Daugavpils pilsētas 

pašvaldības grāmatvedības uzskaitē, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 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. Reģistrēt Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda 

(reģ.Nr.90000077325) šādus dzīvokļu īpašumus: 

     1.1. Aiviekstes ielā 3, Daugavpilī: 

     1.1.1. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, mājas un palīgēku 622/4043 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.7, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.7, mājas un palīgēku 635/4043  

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.1.3. dzīvokļa īpašumu Nr.8, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.8, mājas un palīgēku 446/4043 

kopīpašuma domājamās daļas. 

     1.2. Aiviekstes ielā 17, Daugavpilī: 

     1.2.1. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas, palīgēkas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 015 0405, 411 m² platībā 391/1638 kopīpašuma domājamā 

daļa; 

     1.2.2. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, mājas, palīgēkas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 015 0405, 411 m² platībā 235/1638 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.2.3. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas, palīgēkas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 015 0405, 411 m² platībā 270/1638 kopīpašuma domājamās 

daļas. 

     1.3. Aptiekas ielā 18, Daugavpilī: 

     1.3.1. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas, palīgēku un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 013 1720, 800 m² platībā 332/2663 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.3.2. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas, palīgēku un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 013 1720, 800 m² platībā 416/2663 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.3.3. dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, mājas, palīgēku un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 013 1720, 800 m² platībā 294/2663 kopīpašuma domājamās 

daļas. 
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     1.4. Aptiekas ielā 40, Daugavpilī: 

     1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas, palīgēku un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 013 2803, 2351 m² platībā 356/3149 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.2. dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, mājas, palīgēku un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 013 2803, 2351 m² platībā 295/3149 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.3. dzīvokļa īpašumu Nr.1A, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1A, mājas, palīgēku un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 013 2803, 2351 m² platībā 296/3149 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.4. dzīvokļa īpašumu Nr.6A, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6A, mājas, palīgēku un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 013 2803, 2351 m² platībā 206/3149 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.5. Bauskas ielā 39, Daugavpilī: 

     1.5.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas, palīgēkas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2812, 1550 m² platībā 305/2885 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.5.2. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas, palīgēkas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2812, 1550 m² platībā 387/2885 kopīpašuma domājamā 

daļa; 

     1.5.3. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas, palīgēkas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2812, 1550 m² platībā 305/2885 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.5.4. dzīvokļa īpašumu Nr.8, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.8, mājas, palīgēkas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2812, 1550 m² platībā 333/2885 kopīpašuma domājamās 

daļas. 

     1.6. Cietokšņa ielā 87, Daugavpilī: 

     1.6.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas un palīgēku 247/1564 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.6.2. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas un palīgēku 260/1564 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.6.3. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, mājas un palīgēku 292/1564 

kopīpašuma domājamās daļas; 

      1.6.4. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas un palīgēku 235/1564 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.6.5. dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, mājas un palīgēku 289/1564 

kopīpašuma domājamās daļas. 

     1.7. Graudu ielā 3, Daugavpilī: 

     1.7.1. dzīvokļa īpašumu Nr.13, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.13 un mājas 463/25395 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.2. dzīvokļa īpašumu Nr.21, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.21 un mājas 338/25395 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.3. dzīvokļa īpašumu Nr.22, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.22 un mājas 664/25395 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.4. dzīvokļa īpašumu Nr.25, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.25 un mājas 660/25395 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.5. dzīvokļa īpašumu Nr.26, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.26 un mājas 529/25395 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.6. dzīvokļa īpašumu Nr.28, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.28 un mājas 658/25395 

kopīpašuma domājamās daļas; 
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     1.7.7. dzīvokļa īpašumu Nr.30, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.30 un mājas 653/25395 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.8. dzīvokļa īpašumu Nr.31, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.31 un mājas 531/25395 

kopīpašuma domājamā daļa; 

     1.7.9. dzīvokļa īpašumu Nr.32, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.32 un mājas 453/25395 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.10. dzīvokļa īpašumu Nr.35, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.35 un mājas 452/25395 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.11. dzīvokļa īpašumu Nr.38, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.38 un mājas 452/25395 

kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.12. dzīvokļa īpašumu Nr.40, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.40 un mājas 535/25395 

kopīpašuma domājamās daļas. 

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam veikt 

nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.punktā norādīto dzīvokļu īpašumu reģistrēšanai 

zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 

 

 

39.§ (142.) 

 

Par nekustamā īpašuma Arhitektu ielā 16-1A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 4174, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.705, Daugavpils pilsētas domes 

izsoles komisijas 2019.gada 6.marta izsoles protokolu Nr.3 un sakarā ar to, ka sabiedrība ar 

ierobeţotu atbildību “Daugavpils bokseru klubs”, vienotais reģistrācijas numurs 41503015140, 

06.03.2019. izsludinātajā izsolē ieguva tiesības nopirkt nekustamo īpašumu, kadastra numurs 0500 

903 4174, Arhitektu iela 16-1A, Daugavpilī, ir samaksājusi pirkuma maksu par atsavināmo 

nekustamo īpašumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 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 nekustamā īpašuma Arhitektu ielā 16-1A, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 903 

4174, 2019.gada 6.marta izsoles rezultātus un noslēgt nekustamā īpašuma Nr.1A, kadastra numurs 

0500 903 4174, pirkuma līgumu ar sabiedrība ar ierobeţotu atbildību “Daugavpils bokseru klubs”, 

vienotais reģistrācijas numurs 41503015140, turpmāk – Pircējs, par nosolīto cenu 600,00 EUR 

(seši simti euro). 

2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz noslēgto pirkuma 

līgumu, norakstīt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Arhitektu ielā 16-1A, Daugavpilī, 

kadastra numurs 0500 903 4174, un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot šo 

nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

 

40.§  

 

Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas domes deputātei H.Soldatjonokai 

M.Dimitrijeva, H.Soldatjonoka, M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 



32 
 

 

H.Soldatjonoka jautā, vai es kā domes deputāte saskaņā ar Pilsētas novada domes un Pilsētas 

domes deputāta statusu varu piedalīties sanāksmēs un pārrunās bez īpaša pilnvarojuma? 

M.Dimitrijeva atbild, saskaņā ar deputāta statusa likumu varat piedalīties pašvaldības 

iestādēs varat vērsties ar jautājumiem un priekšlikumiem. 

A.Elksniņš piebilst, ka saskaņā ar deputāta statusu likumu jums ir tiesības piedalīties jeb 

kādās pašvaldību darba sanāksmēs un valsts iestāţu sanāksmēs. 

Debates. 

H.Soldatjonoka atsakās no pilnvarojuma vest pārrunas par sponsora palīdzības piesaisti 

biedrībai “SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA”. 

A.Elkniņš izsaka priekšlikumu izslēgt jautājumu “Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas 

domes deputātei H.Soldatjonokai” no darba kārtības. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 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. 

 

41.§  

 

Par Daugavpils teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 pilnveidošanu atbilstoši institūciju 

atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem 

I.Ruskule, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Kokina, I.Prelatovs, A.Elksniņš 

 

Pārstāve SIA “Reģionālie projekti” Santa Pētersone piedāvā prezentāciju “Par Daugavpils 

teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās 

apspriešanas rezultātiem”. 

 

A.Elksniņš lūdz sagatavot lēmuma projektu ar visiem priekšlikumiem, kuri ir bijuši 

izstrādāšanas laikā. 

A.Elksniņš jautā, cik daudz priekšlikumu bija iesniegti kopumā? 

I.Ruskule atbild, priekšlikumi no fiziskajām un juridiskajām personām bija astoņi publiskās 

apspriešanas laikā. 

V.Kononovs piedāvā atlikt un pārstrādāt jautājumu. 

I.Ruskule precizē, ka pēc likuma domes deputātiem ir jābūt pievienotam fizisko un juridisko 

personu pārskats, kuri ir iesniegti publiskās apspriešanas laikā. 

Debates. 

I.Kokina uzskata, ka ir jāpapildina lēmuma projekts, nosaukumā ir jāraksta “Par Daugavpils 

teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās 

apspriešanas rezultātiem un 3.redakcijas izstrādei” un ir jāiekļauj visi priekšlikumi, kuri ir 

izstrādāti. 

Debates. 

I.Prelatovs izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmuma projektu. 

I.Kokina izsaka priekšlikumu atlikt lēmuma projektu. 

Debates. 

 

A.Elksiņš aicina deputātus balsot par I.Kokinas priekšlikumu atlikt lēmuma projektu. 

 



33 
 

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

M.Lavrenovs), PRET – nav, ATTURAS – 6 (A.Elksniņš, A.Grţibovskis, V.Kononovs, 

N.Koţanova, I.Prelatovs, A.Zdanovskis) Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

neatbalstīt priekšlikumu 

 

J.Lāčplēsis izsaka priekšlikumu, domes 6 deputātu iesniegto priekšlikumu papildināt TIAN 

punktu 36 ar apakšpunktu 36.12.”sadzīves atkritumu vai no atkritumiem iegūtā kurināmā 

sadedzināšanas iekārtu uzstādīšana un darbība”. 

V.Kononovs lūdz J.Lāčplēsim iesniegt nolikuma likumā paredzētā kārtībā sešu deputātu 

priekšlikumus. 

Debates. 

 

A.Elksniņš aicina deputātus balsot par J.Lāčplēša priekšlikumu papildināt TIAN punktu 36 

ar apakšpunktu 36.12.”sadzīves atkritumu vai no atkritumiem iegūtā kurināmā sadedzināšanas 

iekārtu uzstādīšana un darbība”. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka,), 

PRET – nav, ATTURAS – 7 (A.Elksniņš, A.Grţibovskis, V.Kononovs, N.Koţanova, 

M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis) Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

neatbalstīt priekšlikumu. 

 

A.Elksniņš aicina deputātus balsot par I.Prelatova priekšlikumu akceptēt lēmuma projektu. 

 

Deputāti: J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka nepiedalās lēmuma 

pieņemšanā. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 6 (A.Elksniņš, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs I.Prelatovs, 

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

 

atlikt lēmuma projektu “Par Daugavpils teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 pilnveidošanu 

atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem”. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.35 

 

 

Sēdes vadītājs,   

Domes priekšsēdētājs                        (personiskais paraksts)                                   A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                               (personiskais paraksts)                                  V.Pavloviča 

 


