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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2019.gada 14.februārī                                                                                           Nr.7 

                           

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par  grāmatu nodošanu. 

2. Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu un par grozījumiem Daugavpils 

pilsētas 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā. 

3. Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu un par grozījumiem Daugavpils 

pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā. 

4. Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu un par grozījumiem Daugavpils 

pilsētas 15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā. 

5. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” 

nolikumā. 

6. Par Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaiti apstiprināšanu. 

7. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-

2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju. 

8. Par atbalstu projektam. 

9. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28. septembra lēmumā Nr.530 

„Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības 

ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī””. 

10. Par aizņēmuma ņemšanu. 

11. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12.oktobra lēmumā Nr.567 „Par 

Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”. 

12. Par pilnvarojumu veikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus. 

13. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 

sastāvā. 

14. Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumā. 

15. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

16. Par stāvlaukuma, kadastra apzīmējums 05000210903001, pieņemšanu pašvaldības 

uzskaitē. 
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17. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060545, daļas nomas tiesības izsoli. 

18. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

19. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 001 8201, ¼ 

domājamās daļas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. 

20. Par zemes vienības Cietokšņa ielas 12 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

21. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0107 piederību Daugavpils 

pilsētas pašvaldībai. 

22. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.141. 

23. Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 030 00004, 0500 037 0150, 

0500 018 1007 piekritību. 

24. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

SĒDĒ PIEDALĀS - 15 Domes deputāti –     A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

                                                                        V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

                                                                        A.Zdanovskis 

                                                                                                                                     

SĒDĒ PIEDALĀS       -  pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                   T.Dubina, M.Dimitrijeva, Ž.Kobzeva, E.Upeniece, I.Limbēna,  

                                   E.Ugarinko, I.Funte, S.Krapivina, R.Golovans, J.Oļenovs,  

                                   A.Cvetkovs, I.Šalkovskis 

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                   E.Kleščinska, M.Isupova, N.Jakubovska, L.Žuromska, S.Zelča,  

                                   J.Stivriņš 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  P.Gallers, V.Gabrāns, L.Kirilova 

                                   

                                   

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

 

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

sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 

12.oktobra lēmumā Nr.567 „Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”. 

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja 

I.Limbēna lūdz deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par 

grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”. 

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte lūdz 

deputātus svītrot no darba kārtības 17.jautājumu “Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 

05000060545, daļas nomas tiesības izsoli”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus apstiprināt grozīto Domes sēdes darba 

kārtību ar diviem papildjautājumiem.   
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Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis,  R.Joksts, 

L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

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

nolemj: 

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību. 

 

Sēžu zālē ierodas deputāts R.Eigims 

 

 

1.§ (43.) 

 

Par grāmatu nodošanu 

E.Kleščinska, A.Elksniņš 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu, 

ievērojot likuma “Par grāmatvedību” 7.panta pirmo daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un kultūras komitejas 2019.gada 7.februāra sēdes protokolu Nr. 3, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.februāra sēdes protokolu Nr.4,  

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei  nodot grāmatas „Aiz azara bolti 

bārzi…” eksemplārus saskaņā ar pielikumu. 

2. Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei organizēt  grāmatu nodošanu – 

pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Iestāžu saraksts, kurām tiks nodoti grāmatas „Aiz azara bolti bārzi…” eksemplāri. 

 

 

2.§ (44.) 

 

Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu un par grozījumiem 

 Daugavpils pilsētas 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā 

M.Isupova, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro daļu, 

Pārejas noteikumu 37.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 7.februāra sēdes protokolu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

1. Ar 2020.gada 1.septembri mainīt Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas 

izglītības iestādes nosaukumu uz „Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde”. 
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2. Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.496 „Par 

pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Daugavpils pilsētas 

4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:  

 2.1. aizstāt nolikuma tekstā vārdus un skaitli “Daugavpils pilsētas 4.speciālā 

pirmsskolas izglītības iestāde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitli “Daugavpils pilsētas 

4.pirmsskolas izglītības iestāde” (attiecīgā locījumā). 

2.2. izteikt nolikuma 9.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„9.2.9. arhīva nolikumu un grozījumus tajā apstiprina iestādes vadītājs, saskaņojot ar 

Daugavpils zonālo valsts arhīvu”.   

 3. Noteikt, ka lēmuma 2.1. apakšpunkts stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. 

 

 

3.§ (45.) 

 

Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu un par grozījumiem 

 Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā 

M.Isupova, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro daļu, 

Pārejas noteikumu 37.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 7.ferbruāra sēdes protokolu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

1. Ar 2020.gada 1.septembri mainīt Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības 

iestādes nosaukumu uz „Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestāde”. 

2. Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.498 „Par 

pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Daugavpils pilsētas 

9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:  

2.1.  aizstāt nolikuma tekstā vārdus un skaitli “Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas 

izglītības iestāde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitli “Daugavpils pilsētas 

9.pirmsskolas izglītības iestāde” (attiecīgā locījumā). 

2.2. izteikt nolikuma 9.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„9.2.9. arhīva nolikumu un grozījumus tajā apstiprina iestādes vadītājs, saskaņojot ar 

Daugavpils zonālo valsts arhīvu.” 

       3. Noteikt, ka lēmuma 2.1. apakšpunkts stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.  

 

 

4.§ (46.) 

 

Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu un par grozījumiem 

 Daugavpils pilsētas 15. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā 

M.Isupova, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro daļu, 

Pārejas noteikumu 37.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 7.februāra sēdes protokolu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 
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V.Kononovs, M.Lavrenovs, N.Kožanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

1.  Ar 2020.gada 1.septembri mainīt Daugavpils pilsētas 15.speciālās pirmsskolas 

izglītības iestādes nosaukumu uz „Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestāde”. 

2. Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 13.februāra lēmumu Nr.101 „Par 

pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Daugavpils pilsētas 

15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:  

       2.1. aizstāt visā nolikuma redakcijā vārdus “Daugavpils pilsētas 15.speciālā pirmsskolas 

izglītības iestāde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas 

izglītības iestāde” (attiecīgā locījumā). 

2.2. aizstāt nolikuma 7.1., 8.1.punktā un 9.2.6., 9.2.7.apakšpunktā vārdu “nolikumu” ar 

vārdu “reglamentu”. 

        3. Noteikt, ka lēmuma 2.1. apakšpunkts stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.  

 

 

5.§ (47.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” nolikumā 

N.Jakubovska, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sesto, astoto un desmito daļu, kas paredz, ka valsts 

pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, 

vienkāršojot un uzlabojot procedūras privātpersonas labā, pārvaldi organizē pēc iespējas ērti 

un pieejami privātpersonai, pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, institucionālo sistēmu 

pastāvīgi pārbaudot un pilnveidojot, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un 

koncentrācijas pakāpi, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 6. un 

7.punktu, saskaņā ar kuriem, viens no pašvaldības sociālā dienesta uzdevumiem ir novērtēt 

sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības kvalitāti, veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, nodrošinot normatīvo aktu 

prasību izpildi, pilnveidojot un uzlabojot iekšējās kontroles sistēmu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes (turpmāk - Dome) Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 7.februāra sēdes 

protokolu Nr.3, Domes  Finanšu  komitejas  2019.gada  7.februāra  sēdes  protokolu  Nr.4,  

atklāti  balsojot:  

PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

1. Izdarīt ar Domes 2016.gada 22.jūnija lēmumu Nr.324 “Par iestādes nosaukuma 

maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā” apstiprinātajā Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) nolikumā šādus 

grozījumus: 

1.1. aizstāt 4.2.8.apakšpunktā vārdus “sociālās palīdzības pakalpojuma” ar vārdiem 

“sociālo pakalpojumu”; 

1.2. izteikt nolikuma 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.3. Sociālā dienesta vadītājam ir vietnieks. Sociālā dienesta vadītāja vietnieku pieņem 

darbā un atbrīvo no darba Sociālā dienesta vadītājs.”; 

1.3. papildināt nolikumu ar 4.3.
1 

apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.3.
1 

Sociālā dienesta vadītāja vietnieks: 
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4.3.
1 

1. pilda Sociālā dienesta vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa 

uzdevumā; 

4.3.
1 

2. kontrolē un pārrauga Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas un Sociālās 

palīdzības nodaļas darbu; 

4.3.
1 

3. organizē, vada un atbild par deinstituonalizācijas procesu un aktivitātēm 

Sociālajā dienestā; 

4.3.
1 

4. sagatavo pieteikumus Sociālā dienesta dalībai ES un citu fondu projektos, 

organizē un atbild par to realizēšanu; 

4.3.
1 

5. veic sociālās vides izpēti Daugavpils pilsētas pašvaldībā, nosaka problēmas, 

sagatavo un iesniedz Sociālā dienesta vadītājam priekšlikumus sociālo problēmu risinājumam, 

atbild par sociālo problēmu risinājuma izpildi;  

4.3.
1 

6. organizē, vada, uzrauga un uzlabo Sociālā dienesta iekšējo kontroles sistēmu, 

t.sk., Sociālā dienesta sniegtās sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitāti un 

Sociālajam dienestam noteikto funkciju un uzdevumu izpildes efektivitāti; 

4.3.
1 

7. Sociālā dienesta vadītāja uzdevumā veic iekšējo inspekciju Sociālā dienesta 

struktūrās; 

4.3.
1 

8. organizē, vada, uzrauga un uzlabo Sociālā dienesta sniegtos e-pakalpojumus, 

paplašina un pilnveido e-pakalpojumu klāstu, organizē pakalpojumu izpildes rādītāju 

noteikšanu, uzskaiti, veic šo rādītāju analīzi u.c.;  

4.3.
1 

9. veic citus Sociālā dienesta vadītāja uzdotos un amata aprakstā noteiktos 

pienākumus.” 

2. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī. 

3. Uzdot Sociālā dienesta vadītājam organizēt atklātu konkursu uz Sociālā dienesta 

vadītāja vietnieka amatu. 

 

 

6.§ (48.) 

 

Par Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā  

esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti apstiprināšanu 

E.Ugarinko, A.Elksniņš 

 

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

„Par grāmatvedību” 2.pantu un Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 

„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 5.punktu, ievērojot Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.februāra sēdes protokolu Nr4, , atklāti balsojot: PAR – 

15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

1.Apstiprināt Noteikumus par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo 

iestāžu grāmatvedības uzskaiti. 

2.Atzīt par spēku zaudējušiem 2014.gada 23.decembra Noteikumus Nr.5 “Noteikumi par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskati” ar 

2019.gada 1.janvāri. 

 

Pielikumā: Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu   

grāmatvedības uzskaiti. 

 

 

7.§ (49.) 
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Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-

2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju 

S.Krapivina, I.Kokina, J.Dukšinskis, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” l4.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 

22.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada l4.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, Daugavpils pilsētas 

domes 2019.gada 7.februāra Attīstības komitejas sēdes protokolu Nr.3, 2019.gada 7.februāra 

Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-

2020.gadam aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu. 

1. Publicēt paziņojumu par Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju Daugavpils 

pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē – www.daugavpils.lv. 

2. Iesniegt aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu Latgales plānošanas reģionam un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolē Domes izpilddirektora p.i. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-

2020.gadam aktualizētais Rīcības un Investīciju plāns. 

 

 

8.§ (50.) 

 

Par atbalstu projektam 

S.Krapivina, A.Elksniņš 

 

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

apstiprināto projekta pieteikumu “Pilsētu sadarbība vides problēmu risināšanā” (“Our Cities 

Pairing on Environment Issues”) Eiropas Savienības un Turcijas Republikas finansētās TTGS 

(Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme) programmas ietvaros, kā 

arī saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2019.gada 7.februāra sēdes 

protokolu Nr.3, Finanšu komitejas 2019.gada 7.februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: 

PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

1. Atbalstīt un piedalīties projektā “Pilsētu sadarbība vides problēmu risināšanā” (“Our 

Cities Pairing on Environment Issues”), kā projekta partnerim saskaņā ar 1.pielikumu. 

2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam I.Prelatovam. 

 

Pielikumā: Projekta “Pilsētu sadarbība vides problēmu risināšanā” (“Our Cities Pairing   on 

Environment Issues”) apraksts. 

 

9.§ (51.) 

 

http://www.daugavpils.lv/
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Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28. septembra  

lēmumā Nr.530 „Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes  

paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī”” 

S.Krapivina, V.Kononovs, A.Elksniņš 

 

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

“Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – 

Daugavpils” 2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2016.gada 

8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām 

sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 

sēdes 2019.gada 7. februāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas sēdes 2019.gada 7. februāra sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (J.Lāčplēsis), Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

          Veikt grozījumus un izteikt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28.septembra lēmuma 

Nr.530 pielikumu šādā redakcijā (pielikumā). 

 

Pielikumā: Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, 

Raiņa ielā 27, Daugavpilī” apraksts. 

 

 

10.§ (52.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu 

S.Krapivina, A.Elksniņš 

 

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

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

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 2018.gada 16.jūlija 

Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/057, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 2019.gada 16.janvāra ziņojumu, 2018.gada 

7.novembra Līgumu Nr.D-2018/906 un 2018.gada 12.novembra Līgumu Nr.1.2.-10.1/477, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.februāra sēdes protokolu Nr.4,  

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

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (J.Lāčplēsis),  

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 946 

738 EUR (deviņi simti četrdesmit seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro 00 centi) 

apmērā, uz 20 gadiem projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas 

pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī ”, Nr.4.2.2.0/17/I/057 īstenošanai. 

2. Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

2019.gadā – 829 459 EUR,  

2020.gadā – 117 279 EUR. 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2022.gada martu. 
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4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

 

 

11.§ (53.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12.oktobra lēmumā Nr.567  

„Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu” 

Ž.Kobzeva, I.Kokina, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, izskatot 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas locekļa un privātpersonas 

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

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, N.Kožanova, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

          aizstāt lēmuma 8.punktā vārdus “Sergejs Mančenko” ar vārdiem “Andrejs Jegorovs”.  

 

 

12.§ (54.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12.oktobra lēmumā Nr.567  

„Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu” 

Ž.Kobzeva, I.Kokina, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, izskatot 

Daugavpils pilsētas domes deputāta M.Lavrenova iesniegumu,  atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

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

 

       papildināt 8.punktu ar vārdiem  “Mihails Lavrenovs”.  

 

 

13.§ (55.) 

 

Par pilnvarojumu veikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus 

I.Limbēna, V.Kononovs, A.Elksniņš 

 

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

Zvejniecības likuma 18.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.800 

“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 49.punktu, ņemot vērā Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos ierobežojumus atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Zivju resursu aizsardzībai un uzraudzībai Daugavpils pilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, pilnvarot veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudi un 

sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus šādas personas: 

1.1. Teodoru Binderu,  

1.2. Kasparu Laizānu,  

1.3. Aleksandru Lazuko, 

1.4. Aleksandru Pligovku; 

1.5. Česlavu Šestokovski; 

1.6. Romualdu Šestokovski. 

2.Apstiprināt pilnvarotās personas apliecības paraugu (pielikumā). 

3.Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 11.decembra lēmumu 

Nr.592, 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.464 un 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.357. 

 

Pielikumā: Pilnvarotās personas apliecības paraugs. 

 

 

14.§ (56.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību 

 aizsardzības sadarbības grupas sastāvā 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

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

kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību 

bērnu tiesību aizsardzībā” 4., 5. un 6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 9.novembra lēmumā Nr.630 “Par 

Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu” šādus 

grozījumus: 

1. Aizstāt 1.2.apakšpunktā vārdus “Lolitu Červinsku” ar vārdiem “Irēnu 

Žavoronkovu”. 

2. Papildināt ar 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.5. Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils 

1.nodaļas vadītāju Aini Jukšu.”. 

 

 

15.§ (57.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas  

civilās aizsardzības komisijas nolikumā 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, izpildot Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 

11.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu, kā arī ievērojot Ministru 

kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumos Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijām” noteikto, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 
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V.Kononovs, M.Lavrenovs, N.Kožanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.jūlija lēmumu Nr.357 apstiprinātajā 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā šādus grozījumus: 

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Komisijas sastāvs: 

4.1. komisijas priekšsēdētājs - Andrejs Elksniņš (Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētājs); 

4.2 komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

4.2.1. Dmitrijs Karpovs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona 

brigādes komandiera vietnieks); 

4.2.2. Arvīds Kucins (Daugavpils novada domes priekšsēdētājs); 

4.2.3.Stefans Rāzna (Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs); 

4.3komisijas locekļi: 

4.3.1.Vitālijs Lisovs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona 

brigādes Daugavpils 2.daļas komandieris); 

4.3.2. Igors Prelatovs (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja 1.vietnieks); 

4.3.3. Aivars Rasčevskis  (Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks); 

4.3.4. Tatjana Dubina (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i,); 

4.3.5. Vanda Kezika (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore); 

4.3.6. Aleksandrs Aizbalts (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks); 

4.3.7. Irēna Timšāne (Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja); 

4.3.8. Genādijs Kaminskis (Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks); 

4.3.9. Jānis Anspoks (Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa 

priekšnieks); 

4.3.10. Vladislavs Ruskuls (Daugavpils pilsētas domes civilaizsardzības organizators); 

4.3.11. Līga Formanicka (Ilūkstes novada domes Darba aizsardzības un ugunsdrošības 

speciāliste); 

4.3.12. Iveta Plone (Dvietes pagasta pārvaldes pārzine); 

4.3.13. Ludmila Riekstiņa (Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzine); 

4.3.14. Anatolijs Derjugins (Latvijas Republikas Zemessardzes 34.artilērijas bataljona 

komandieris); 

4.3.15. Oļegs Jemašovs (Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks 

pulkvedis); 

4.3.16. Sergejs Smirnovs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 

Uzraudzības daļas priekšnieks); 

4.3.17. Viktors Kosnarevičs (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales 

reģionālā centra vadītājs); 

4.3.18. Iveta Lobanoka (Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 

direktore); 

4.3.19. Inga Plociņa (Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 

direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja); 

4.3.20. Antons Lazdāns (Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes 

vadītājs); 

4.3.21. Aivars Pudāns (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” vadītājs); 

4.3.22. Teodors Binders (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” Tehniskais direktors); 

4.3.23. Sergejs Mihailovs (SIA “Daugavpils autobusu parks” valdes loceklis); 

4.3.24. Valērijs Gomolko (AS “Daugavpils satiksme” laika un kustības pētījumu 

inženieris); 
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4.3.25. Valentīns Piļščikovs (VAS “Latvijas dzelzceļš” Daugavpils dzelzceļa stacijas 

priekšnieks); 

4.3.26.Jurijs Mitrofanovs (AS “Sadales tīkls” Austrumu tehniskās daļas vadītājs); 

4.3.27. Raitis Ķikusts (SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības 

uzņēmums” Tehniskais direktors); 

4.3.28. Nikolajs Ignatjevs (SIA “Labiekārtošana – D” valdes loceklis); 

4.3.29. Ģirts Kolendo (SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklis); 

4.3.30. Juris Sarkans (SIA “Daugavpils ūdens” tehniskais direktors); 

4.3.31. Jānis Butāns (Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs – galvenais 

valsts inspektors); 

4.3.32. Nonna Jakubovska (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais 

dienests” vadītāja); 

4.3.33. Ludmila Vainiņa (Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas vadītāja); 

4.3.34. Pjotrs Dedeļs (SIA “SPECMEISTARS” valdes loceklis); 

4.3.35. komisijas sekretārs – Kārlis Rasis (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 

vietnieks).”. 

2. Izteikt nolikuma pielikumu šādā redakcijā 
 

“pielikums 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam 

KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš pieņem lēmumu par komisijas apziņošanu (t. 654 04331, 

e-pasts: andrejs.elksnins@daugavpils.lv) 

 

Komisijas sekretārs Kārlis Rasis veic apziņošanu zvanot, sūtot SMS, sūtot vēstules uz e-pastu 

(mob.t. 28461711, e-pasts: karlis.rasis@daugavpils.lv) 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests  

Dmitrijs Karpovs 

Vitālijs Lisovs  

 

 

mob.t. 29499405, e-pasts: dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv, 

mob.t. 26637730, e-pasts: vitalijs.lisovs@vugd.gov.lv 

Daugavpils pilsētas dome 

Igors Prelatovs 

Tatjana Dubina 

Vladislavs Ruskuls 

 

mob.t. 26355537, e-pasts: igors.prelatovs@daugavpils.lv, 

t. 654 04343, e-pasts: tatjana.dubina@daugavpils.lv, 

mob.t. 28236939, e-pasts: 

vladislavs.ruskuls@daugavpils.lv 

Daugavpils novada dome 

Arvīds Kucins 

Aivars Rasčevskis 

Vanda Kezika 

Aleksandrs Aizbalts 

Irēna Timšāne 

 

t. 654 76811, e-pasts: arvids.kucins@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 76749, e-pasts: 

aivars.rascevskis@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 22237, e-pasts: vanda.kezika@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 76829, e-pasts: 

aleksandrs.aizbalts@daugavpilsnovads.lv, 

t. 654 76838, e-pasts: irena.timsane@dnd.lv 

Ilūkstes novada dome 

Stefans Rāzna 

Līga Formanicka 

Iveta Plone 

Ludmila Riekstiņa 

 

t. 654 47851, 654 62501,  e-pasts: dome@ilukste.lv, 

mob.t. 28335864, e-pasts: liga.formanicka@inbox.lv, 

mob.t. 29121949, e-pasts: iveta.plone@dviete.lv, 

mob.t. 26428922, e-pasts: parvalde@pilskalne.lv 

mailto:dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv
mailto:igors.prelatovs@daugavpils.lv
mailto:tatjana.dubina@daugavpils.lv
mailto:arvids.kucins@dnd.lv
mailto:aivars.rascevskis@daugavpilsnovads.lv
mailto:vanda.kezika@dnd.lv
mailto:aleksandrs.aizbalts@daugavpilsnovads.lv
mailto:dome@ilukste.lv
mailto:liga.formanicka@inbox.lv
mailto:iveta.plone@dviete.lv
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Valsts policija 

Jānis Anspoks 

t. 654 03301; 110 

e-pasts: janis.anspoks@latglae.vp.gov.lv, 

kanc@latgale.vp.gov.lv 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

policija 

Genādijs Kaminskis 

 

mob.t. 29477752, e-pasts: police@daugavpils.lv 

Zemessardzes 34.artilērijas 

bataljons 

Anatolijs Derjugins 

 

mob.t. 28360809, e-pasts: anatolijs.derjugins@mil.lv 

Valsts robežsardzes Daugavpils 

pārvalde 

Oļegs Jemašovs 

 

t. 654 03701, e-pasts: olegs.jemasovs@rs.gov.lv 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

Daugavgrīvas cietums 

Sergejs Smirnovs 

 

t. 26869963, e-pasts: sergejs.smirnovs@ievp.gov.lv 

Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālā vides pārvalde 

Iveta Lobanoka 

Inga Plociņa 

t. 654 23031, e-pasts: 

iveta.lobanoka@daugavpils.vvd.gov.lv 

mob.t. 26672820, e-pasts: 

inga.plocina@daugavpils.vvd.gov.lv 

Pārtikas un veterinārā dienesta 

Dienvidlatgales pārvalde 

Antons Lazdāns 

 

t. 654 35082, e-pasts: antons.lazdans@pvd.gov.lv 

 

Latgales reģionālā Valsts darba 

inspekcija 

Jānis Butāns 

 

t. 654 84315, e-pasts: Janis.Butans@vdi.gov.lv 

Veselības inspekcijas Latgales 

kontroles nodaļa 

Ludmila Vainiņa 

 

mob.t. 26641151, e-pasts: ludmila.vainina@vi.gov.lv 

Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta Latgales 

reģionālais centrs 

Viktors Kosnarevičs 

 

mob.t. 67337300, e-pasts: 

viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv 

Daugavpils pilsētas domes Sociālais 

dienests 

Nonna Jakubovska 

 

mob.t. 28455312 e-pasts: nonna.jakubovska@socd.lv 

Daugavpils pilsētas domes 

Komunālās saimniecības pārvalde 

Aivars Pudāns 

Teodors Binders 

 

 

mob.t. 26811705, e-pasts: ksp@daugavpils.lv, 

mob.t. 20014919, e-pasts: teodors.binders@daugavpils.lv 

SIA “Daugavpils dzīvokļu un 

komunālās saimniecības 

uzņēmums” 

Raitis Ķikusts 

 

 

t. 26022394, e-pasts: raitis.kikusts@ddzksu.lv 

AS “Sadales tīkls” 

Jurijs Mitrofanovs  

 

mob.t. 26494994, e-pasts: 

jurijs.mitrofanovs@sadalestikls.lv 

VAS “Latvijas dzelzceļš” 

Valentīns Piļščikovs  

 

mob.t. 29532360, e-pasts: valentins.pilscikovs@ldz.lv 

SIA “Daugavpils autobusu parks” 

Sergejs Mihailovs 

 

mob.t. 29555590, e-pasts: dap@dap.apollo.lv 

AS “Daugavpils satiksme”  

mailto:kanc@latgale.vp.gov.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:anatolijs.derjugins@mil.lv
mailto:olegs.jemasovs@rs.gov.lv
mailto:sergejs.smirnovs@ievp.gov.lv
mailto:Dienvidlatgale@pvd.gov.lv
mailto:Janis.Butans@vdi.gov.lv
mailto:ludmila.vainina@vi.gov.lv
mailto:viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv
mailto:nonna.jakubovska@socd.lv
mailto:ksp@daugavpils.lv
mailto:raitis.kikusts@ddzksu.lv
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Valērijs Gomolko mob.t. 20003497, e-pasts: info@dsatiksme.lv 

SIA “Daugavpils ūdens” 

Ģirts Kolendo 

Juris Sarkans 

 

mob.t. 27014888, e-pasts: 

girts.kolendo@daugavpils.udens.lv, 

t. 654 44584, e-pasts: sarkans@daugavpils.udens.lv 

SIA “Labiekārtošana - D” 

Nikolajs Ignatjevs 

 

mob.t. 27899227, e-pasts: 

nikola.ignatjevs@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv  

SIA “SPECMEISTARS” 

Pjotrs Dedeļs 

 

mob.t. 29239820 

 

!!! Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu komisijas 

pulcēšanās vieta ir: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Komisijas pulcēšanās rezerves vieta: Rīgas ielā 

2, Daugavpilī 

Ziņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz 

tālr.nr.00000000 norādot vārdu un uzvārdu” 

 

“Tiek organizēta Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde 2018.gada 

1.janvārī, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 224.kab. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai 

arī informāciju par neierašanos uz tālr.nr.00000000, norādot vārdu un uzvārdu” 

 

16.§ (58.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta  

saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 

I.Limbēna, I.Kokina, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošos noteikumus Nr.4 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošie noteikumi Nr.4 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to 

paskaidrojuma raksts. 

 

17.§ (59.) 

 

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

E.Upeniece, A.Broks, J.Lāčplēsis, L.Jankovska, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

H.Soldatjonoka, J.Dukšinskis, I.Kokina, A.Gržibovskis, A.Zdanovskis, A.Elksniņš 

 

A.Broks jautā, vai budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi O.Stroka koncertzālei? 

E.Upeniece atbild, ka līdzekļi nav paredzēti. 

mailto:girts.kolendo@daugavpils.udens.lv
mailto:sarkans@daugavpils.udens.lv
mailto:nikola.ignatjevs@labiekartosana.lv
mailto:info@labiekartosana.lv
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J.Lāčplēsis jautā, par cik šogad ir palielinājusies domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieku un komiteju priekšsēdētāju alga? 

E.Upeniece skaidro, ka 2017.gadā tika grozīti noteikumi “Noteikumi par amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta 

iestādēs”, kuri nosaka kārtību, kādā aprēķināma deputātu un domes vadības alga. 

J.Lāčplēsis jautā, vai budžetā paredzēti finanšu līdzekļi J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzijas sporta zālei? 

E.Upeniece atbild, ka projekta virzībai līdzekļi ir paredzēti. 

      J.Lāčplēsis jautā, vai budžetā paredzēti finanšu līdzekļi pirmsskolas iestāžu pedagogu algu 

palielināšanai? 

E.Upeniece atbild, ka līdzekļi nav paredzēti. 

A.Broks jautā, kādas summas budžetā ir paredzētas kultūrai un  sportam? 

E.Upeniece informē par līdzekļu sadalījumu. 

J.Dukšinskis jautā, vai budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi latviešu valodas apmācībai? 

E.Upeniece atbild, ka ir paredzēti 12 000 EUR. 

V.Kononovs jautā, cik vidēji uz vienu skolēnu paredzēti finanšu līdzekļi Saules skolā un, 

cik parastā skolā? 

E.Upeniece atbild, ka finansējums Saules skolā ir lielāks. 

M.Lavrenovs iesaka finansējumu Saules skolai salīdzināt ar arodskolām, nevis ar 

parastām vidusskolām. 

H.Soldatjonoka jautā, par jauniešu nodarbinātību vasarā un vasaras atpūtas nometnēm. 

E.Upeniece atbild, ka līdzekļi ir paredzēti. 

V.Kononovs jautā, kāda nepieciešamība bija pirkt Daugavpils 16.vidusskolai auto 

transportu? 

E.Upeniece skaidro par auto transporta iegādi. 

J.Lāčplēsis secina, ka ievērojami pieauguši finanšu līdzekļi par ielu uzkopšanu. 

E.Upeniece atbild, ka summa ir iebudžetēta atbilstoši līgumam. 

J.Dukšinskis jautā, kādas ir  pašvaldības izmaksas par ēkas uzturēšanu Rugeļos Nometņu 

ielā? 

L.Jankovska jautā, ko darīt ar saziedotajiem līdzekļiem piemineklim Latvijas simtgadei? 

A.Elksniņš skaidro par finanšu iedalījumu un kā risināt jautājumu par saziedoto līdzekļu 

atgriesanu. 

M.Lavrenovs izsaka priekšlikumu izveidot darba grupu, kura izskatīs variantus lētāka 

pieminekļa uzstādīšanai. 

I.Kokina jautā, vai paredzēti finanšu līdzekļi  kultūrvēsturisku pieminekļu saglabāšanai 

privātpersonām? 

E.Upeniece atbild, ka līdzekļi nav paredzēti, bet ja darba grupa iesniegs priekšlikumus tie 

tiks izskatīti. 

A.Broks lūdz deputātus izskatīt trīs priekšlikumus un vienu ieteikumu: 

1. Ieplānot 50000EUR metu konkursam O.Stroka koncertzālei. 

2. Piešķirt 2019.gadā 10 mūziķu štata vietas Daugavpils Sinfonietta pārtapšanai par 

pilnvērtīgu pilsētas simfonisko orķestri. 

3. Ieplānot budžetā 500 000 EUR vides objektam “Latvijai 100”. 

4. Par finansējuma pārdali Martas ballei un Ielu teātru un klaunādes festivālam. 

Debates par priekšlikumiem. 

L.Jankovska iesaka jautājumus izskatīt komitejās un precizēt konkrēto finansējumu. 

V.Kononovs uzskata, ka divi priekšlikumi ir atbalstāmi, bet priekšlikumos minētā summa 

ir ¼ daļa no rezerves fonda. 

J.Lāčplēsis uzskata, ka algas pieaugums 2019.gadā domes vadībai ir lielāks, nekā 10 

mūziķu finansējums Sinfoniettā. 

A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par A.Broka priekšlikumiem pēc būtības: 
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1. Par 50 000 EUR piešķiršanu O.Stroka koncertzālei, atklāti balsojot: PAR – 6 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), PRET – nav, 

ATTURAS – 9 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

M.Lavrenovs, N.Kožanova, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), priekšlikums nav atbalstīts. 

 

2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2019.gada budžetā 10 mūziķu algošanai Daugavpils 

Sinfonetta, atklāti balsojot: PAR – 6 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, 

H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 9 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, V.Kononovs, M.Lavrenovs, N.Kožanova, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), 

priekšlikums nav atbalstīts. 

 

3. Par 500 000EUR piešķiršanu vides objektam “Latvijai 100”, atklāti balsojot: PAR – 1 

(A.Broks) PRET – nav, ATTURAS – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, N.Kožanova, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis ), priekšlikums nav atbalstīts. 

Deputāts J.Lāčplēsis nepiedalās balsojumā. 

 

4. Par finansējuma pārdali pasākumiem Martas balle un Ielu teātru un klaunādes 

festivālam, PAR – 5 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis), PRET – nav, 

ATTURAS – 10 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

M.Lavrenovs, N.Kožanova, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), priekšlikums nav 

atbalstīts. 

 

A.Elksniņš izsaka priekšlikumu, samazināt domes priekšsēdētājam, vietniekiem un 

komiteju priekšsēdētājiem koeficientu likmes, kuras bija apstiprinātas pagājušā gada 

noteikumos, lai nevienam no domes vadības nepalielinātos atalgojums 2019.gadā. Uzkrātos 

līdzekļus novirzīt Daugavpils Sinfoniettas atsevišķu darbinieku atalgošanai. 

 

E.Upeniece skaidro, ka šajā gadījumā ir jāgroza noteikumi “Noteikumi par amatpersonu 

un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta 

iestādēs”. 

 

A.Elksniņš lūdz balsot par priekšlikumu,  

 

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

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

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

atbalstīts. 

 

Sēdes vadītājs lūdz tuvākajā laikā izskatīt jautājumu Finanšu komitejā un virzīt uz domes 

sēdi. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. pantu, 

un  likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantiem, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 7.februāra protokolu  Nr.4,  atklāti balsojot: PAR – 9 (R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, M.Lavrenovs, N.Kožanova, 

I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 6 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, 

I.Kokina, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka) , Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošos noteikumus Nr.5 

“Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” . 
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Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14. februāra saistošie noteikumi    Nr. 5 “Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”. 

 

 

 

18.§ (60.) 

 

Par stāvlaukuma, kadastra apzīmējums 05000210903001,  

pieņemšanu pašvaldības uzskaitē 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Plkst. 16.12 deputāts V.Kononovs iziet no domes sēžu zāles. 

 

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

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

Latvijas Republikas Civillikuma 1129.
9
panta pirmo un otru daļu, Daugavpils pilsētas domes 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.5 “Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un 

tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” 769.punktu, 

ņemot vērā starp Daugavpils pilsētas domi, reģistrācijas Nr.90000077325, un Sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību firmu “Antaris”, reģistrācijas Nr.41503000412, 2014.gada 2.decembrī 

noslēgtā Zemesgabala ar kadastra Nr.05000210903, Gaismas ielas rajonā, Daugavpilī, daļas 

nomas līguma Nr.ZZ28/2014 4.1.1.apakšpunktu, 2018.gada 9.novembrī noslēgto Vienošanās 

par zemesgabala ar kadastra Nr.05000210903, Gaismas ielas rajonā, Daugavpilī, daļas nomas 

līguma Nr.ZZ28/2014 izbeigšanu un Aktu par nekustamā īpašuma, Gaismas ielas rajonā, 

Daugavpilī, daļas nodošanu-pieņemšanu, ievērojot to Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada7.fevruāra sēdes protokolu Nr.4,  atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Pieņemt īpašumā bez atlīdzības uz zemesgabala ar kadastra Nr.05000210903, 

Gaismas ielas rajonā, Daugavpilī, daļas uzcelto lineāro inženierbūvi – stāvlaukumu, kadastra 

apzīmējums 05000210903001, 389 kv.m. 

2. Daugavpils pilsētas domes grāmatvedībai ņemt uzskaitē lineāro inženierbūvi – 

stāvlaukumu, kadastra apzīmējums 05000210903001,389 kv.m. ar vērtību 6640,00 EUR (seši 

tūkstoši seši simti četrdesmit eiro 00 centi). 

 

Pielikumā: 1. 09.11.2018. Akta par nekustamā īpašuma Gaismas ielas rajonā, Daugavpilī, 

daļas nodošanu-pieņemšanu kopija5; 

 2. 19.12.2018. Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

īpašuma atsavināšanas komisijas  sēdes protokola izraksts Nr.12.  

 

 

19.§ (61.) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1., 3.punktu, 5.panta 

pirmo un ceturto daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu 

Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot 
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atsavināšanas ierosinājumus, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 

07.02.2019. sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 07.02.2019. 

sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

    

  1. Atļaut atsavināt:  

     1.1. apbūvētu zemes gabalu 44 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3909, Butļerova 

ielā 1 k-7, 153, Daugavpilī; 

     1.2. apbūvētu zemes gabalu 48 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 1424, Butļerova 

ielā 1 k-5, 85, Daugavpilī; 

     1.3. apbūvētu zemes gabalu 38 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 3025, Balvu ielā 

1C k-30, 979, Daugavpilī; 

     1.4. apbūvētu zemes gabalu 39 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 3021, Balvu ielā 

1C k-30, 938, Daugavpilī; 

     1.5. apbūvētu zemes gabalu 42 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1873, Balvu ielā 

1C k-18, 634, Daugavpilī; 

     1.6. apbūvētu zemes gabalu 46 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2119, Balvu ielā 

1C k-4, 152, Daugavpilī; 

     1.7. apbūvētu zemes gabalu 48 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2215, Balvu ielā 

1C k-4, 112, Daugavpilī; 

     1.8. apbūvētu zemes gabalu 37 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 3053 

(nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 010 0014), Balvu ielā 11B, Daugavpilī; 

     1.9. apbūvētu zemes gabalu 494 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2616, 

Dravnieku ielā 71, Daugavpilī; 

     1.10. zemes starpgabalu 128 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 014 2129 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 014 0008), Vaboļu ielas 30 rajonā, Daugavpilī; 

     1.11. zemes starpgabalu 117 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 030 0001 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 030 0003), Dravnieku ielas 115 rajonā, Daugavpilī; 

     1.12. zemes starpgabalu 829 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 0030 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 039 0032), Parka ielas 25 rajonā, Daugavpilī. 

     2. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai un to nosacīto cenu noteikt ne zemāku 

par izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības īpašuma tiesību uz zemes gabalu nostiprināšanu 

zemesgrāmatā. 

 

20.§ (62.) 

 

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 001 8201, ¼ 

domājamās daļas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā to, ka uz zemes gabala 1416 m
2
 platībā ar 

kadastra apzīmējumu 0500 001 8201 atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā ēka 

Raiņa ielā 27, Daugavpilī, un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 001 8201, Raiņa ielā 

27, Daugavpilī, 1/4 domājamā daļa piekrīt valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 

personā un ir nepieciešama Daugavpils pilsētas pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību un  veikt civilstāvokļa aktu 

reģistrāciju, izpildei, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.februāra 

sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.februāra 
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sēdes protokolu Nr.4, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

       Lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju (vienotais reģistrācijas numurs 90000014724) 

nodot Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nekustamā īpašuma ar kadastra 

Nr.0500 001 8201, Raiņa ielā 27, Daugavpilī, 1/4 domājamo daļu, kas ir nepieciešama 

Daugavpils pilsētas pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību un  veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju, izpildei. 

 

 

21.§ (63.) 

 

Par zemes vienības Cietokšņa ielas 12 rajonā, Daugavpilī, 

 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 (turpmāk – Dome) 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.642 “Par 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010027, Cietokšņa ielas 12 rajonā, Daugavpilī, 

pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 30.janvāra izsoles protokolu Nr.2, un sakarā ar 

to, ka Ludmila Cauna izsludinātajā izsolē nosolīja augstāko cenu un ieguva tiesības pirkt 

zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000010027 (kadastra Nr.05000010032), Cietokšņa 

ielas 12 rajonā, Daugavpilī, un samaksāja avansu par šo zemes vienību, atklāti balsojot: PAR 

– 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

        1. Apstiprināt zemes vienības (starpgabals) 249 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 

05000010027 (kadastra Nr.05000010032), Cietokšņa ielas 12 rajonā, Daugavpilī, 

2019.gada 30.janvāra izsoles rezultātus un noslēgt zemes pirkuma līgumu ar Ludmilu Caunu, 

personas kods 280170-12118 (turpmāk – Pircējs), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

05000010027 (kadastra Nr.05000010032) pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 3200,00 EUR 

(trīs tūkstoši divi simti 00 centi). 

        2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

        2.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 05000010027 (kadastra 

Nr.05000010032) Cietokšņa ielas 12 rajonā, Daugavpilī; 

2.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto zemes vienību ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

 

22.§ (64.) 

 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0107 

piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

     Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 13.panta pirmās daļas 8.punktu, Zemes 

pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 
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“Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 

piekrītošo zemi” 3.1.apakšpunktu, 11.punktu, sakarā ar to, ka zemes vienība, kadastra 

apzīmējums 0500 001 0107, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir 

iekļauta rezerves zemes fondā, bet saskaņā ar Latvijas valsts vēstures arhīva 18.06.1998. 

izziņu Nr.3-JP-12290-19 uz 1940.gada 21.jūliju piederēja Daugavpils pilsētas pašvaldībai, 

Daugavpils pilsētas zemes komisijas 29.01.2019. lēmumu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

I.Kokina, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

1. Atzīt par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu, kadastra 

apzīmējums 0500 001 0107, Balvu ielā 4, Daugavpilī, ar aptuveno platību 900 m
2 

(veicot 

zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabala platība var tikt precizēta). 

 2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam: 

 2.1. informēt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu par zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 0500 001 0107, piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai; 

 2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 0107, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda (nodokļu maksātāja 

Nr.90000077325).  

 

23.§ (65.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.141 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas zemes komisijas 2018.gada 27.novembra lēmumu Nr.30 “Par zemes vienības robežu 

un platību koriģēšanu”, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmuma Nr.141 „Par zemes gabalu 

piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un to ierakstīšanu zemesgrāmatā” pielikumā 

„Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu saraksts” grozījumu un izteikt 

684.punktu šādā redakcijā: 

“ 

Nr. 

p/k 

Administratīvas  

teritorijas 

nosaukums 

Īpašuma  

kadastra Nr. 

 

Īpašuma nosaukums Kopplatība, 

(ha) 

684. Daugavpils pilsēta 0500-001-0111 Stadiona iela 0,8425 

”. 

 

24.§ (66.) 

 

Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 030 00004,  

0500 037 0150, 0500 018 1007 piekritību 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Plkst.16.17 sēžu zālē atgriežas deputāts V.Kononovs. 
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Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.
1
panta otrās daļas 6.punktu, Zemes pārvaldības likuma 

17.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta 5.daļu, Ministru 

kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām 

piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktu, 11.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes 12.02.2009. lēmumu Nr.93 “Par Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu 

2006.-2018.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas 

plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-

2018.gadam” izdošanu”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un 

būvniecības departamenta 17.01.2019. lēmumus Nr.2-4.1/4 un Nr.2-4.1/5,  22.01.2019. 

lēmumu Nr.2-4.1/11, 18.01.2019. izziņas Nr.2-7/60 un Nr.2-7/61, 22.01.2019. izziņu Nr.2-

7/75, Daugavpils pilsētas zemes komisijas 21.01.2019. izziņas Nr.1.3.-6/8 un Nr.1.3.-6/9, 

24.02.2019. izziņu Nr.1.3.-6/10, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atzīt par zemes starpgabaliem: 

     1.1. zemes vienību Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 030 

0004, ar aptuveno platību 46 m
2
, 

     1.2. zemes vienību Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 037 0150, 

ar aptuveno platību 1100 m
2
, 

     1.3. zemes vienību Īsās ielas 13 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 018 1007, 

ar aptuveno platību 761 m
2
, 

jo tās turpmāk nav izmantojamas zemes reformas pabeigšanai, to platības ir mazākas par 

Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils 

pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

2006.-2018.gadam” paredzēto minimālo apbūves gabala platību un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0500 018 1007 nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, 

tādejādi, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 030 0004, 0500 037 0150, 0500 018 

1007 piekrīt pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vārda. 

     Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas. 

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:  

     2.1. informēt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 0500 030 0004, 0500 037 0150, 0500 018 1007 piekritību Daugavpils 

pilsētas pašvaldībai; 

     2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 030 0004, 

0500 037 0150, 0500 018 1007, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas 

pašvaldības vārda (nodokļu maksātāja Nr.90000077325).  

 

 

25.§ (67.) 

 

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 Strādnieku ielā 43, Daugavpilī, 
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dzīvokļu īpašumi Nr.33,34,37,59,61, Strādnieku ielā 68, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.6,7,14,26,42, Strādnieku ielā 92, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.5,10,37,41,42,50, Tartu 

ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.10,33,42,44,46,69,73, Šaurā ielā 21, Daugavpilī, 

dzīvokļu īpašumi Nr.2,3,5,11,26,32,67,87,101, Smilšu ielā 99, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.1,11,37,39,45 netika privatizēti, un tie atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības 

grāmatvedības uzskaitē, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, N.Kožanova, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Reģistrēt Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda 

(reģ.Nr.90000077325) šādus dzīvokļu īpašumus: 

     1.1. Strādnieku ielā 43, Daugavpilī: 

     1.1.1. dzīvokļa īpašumu Nr.33, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.33, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 1609, 3954 m² platībā 533/37922 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.34, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.34, mājas  un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 1609, 3954 m² platībā 530/37922 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.3. dzīvokļa īpašumu Nr.37, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.37, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 1609, 3954 m² platībā 528/37922 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.4. dzīvokļa īpašumu Nr.59, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.59, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 1609, 3954 m² platībā 457/37922 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.5. dzīvokļa īpašumu Nr.61, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.61, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 1609, 3954 m² platībā 653/37922 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.2. Strādnieku ielā 68, Daugavpilī: 

     1.2.1. dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 003 1215, 2106 m² platībā 5960/201096 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.2.2. dzīvokļa īpašumu Nr.7, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.7, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 003 1215, 2106 m² platībā 3748/201096 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.2.3. dzīvokļa īpašumu Nr.14, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.14, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 1215, 2106 m² platībā 3695/201096 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

      1.2.4. dzīvokļa īpašumu Nr.26, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.26, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 1215, 2106 m² platībā 2999/201096 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.5. dzīvokļa īpašumu Nr.42, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.42, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 1215, 2106 m² platībā 3713/201096 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.3. Strādnieku ielā 92, Daugavpilī: 

     1.3.1. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 006 0518, 1559 m² platībā 3682/267016 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.3.2. dzīvokļa īpašumu Nr.10, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.10, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0518, 1559 m² platībā 3693/267016 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.3.3. dzīvokļa īpašumu Nr.37, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.37, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0518, 1559 m² platībā 4480/267016 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.4. dzīvokļa īpašumu Nr.41, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.41, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0518, 1559 m² platībā 2959/267016 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.5. dzīvokļa īpašumu Nr.42, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.42, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0518, 1559 m² platībā 6002/267016 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.6. dzīvokļa īpašumu Nr.50, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.50, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0518, 1559 m² platībā 3686/267016 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.4. Tartu ielā 4, Daugavpilī: 

     1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.10, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.10, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0614, 4369 m² platībā 333/37721 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.2. dzīvokļa īpašumu Nr.33, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.33, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0614, 4369 m² platībā 647/37721 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.3. dzīvokļa īpašumu Nr.42, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.42, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0614, 4369 m² platībā 652/37721 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.4. dzīvokļa īpašumu Nr.44, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.44, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0614, 4369 m² platībā 532/37721 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.5. dzīvokļa īpašumu Nr.46, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.46, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0614, 4369 m² platībā 459/37721 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.6. dzīvokļa īpašumu Nr.69, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.69, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0614, 4369 m² platībā 859/37721 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.7. dzīvokļa īpašumu Nr.73, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.73, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0614, 4369 m² platībā 527/37721 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.5. Šaurā ielā 21, Daugavpilī: 

     1.5.1. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 0921, 4680 m² platībā 345/54190 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.5.2. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 0921, 4680 m² platībā 541/54190 kopīpašuma domājamā daļa; 

     1.5.3. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 0921, 4680 m² platībā 342/54190 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.5.4. dzīvokļa īpašumu Nr.11, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.11, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0921, 4680 m² platībā 346/54190 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.5. dzīvokļa īpašumu Nr.26, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.26, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0921, 4680 m² platībā 469/54190 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.6. dzīvokļa īpašumu Nr.32, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.32, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0921, 4680 m² platībā 467/54190 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.5.7. dzīvokļa īpašumu Nr.67, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.67, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0921, 4680 m² platībā 536/54190 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.8. dzīvokļa īpašumu Nr.87, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.87, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0921, 4680 m² platībā 536/54190 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.9. dzīvokļa īpašumu Nr.101, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.101, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0921, 4680 m² platībā 346/54190 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.6. Smilšu ielā 99, Daugavpilī: 

     1.6.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1608, 1106 m² platībā 5552/204753 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.6.2. dzīvokļa īpašumu Nr.11, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.11, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1608, 1106 m² platībā 5665/204753 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.3. dzīvokļa īpašumu Nr.37, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.37, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1608, 1106 m² platībā 4796/204753 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

      1.6.4. dzīvokļa īpašumu Nr.39, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.39, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1608, 1106 m² platībā 5128/204753 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.5. dzīvokļa īpašumu Nr.45, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.45, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1608, 1106 m² platībā 3693/204753 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. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.18 

 

 

Sēdes vadītājs,   

Domes priekšsēdētājs                   (personiskais paraksts)                             A.Elksniņš                                                               

 

  

Protokoliste                                 (personiskais paraksts)              S.Rimicāne 

 


