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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                           Nr.5                       

     

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumā Nr.488 “Par 

Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”. 

2. Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „Augšup! Spēlēs balstītas 

prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai”. 

3. Par grozījumiem Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā. 

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

Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”. 

5. Par meta konkursa organizēšanu Latgales zoodārza infrastruktūras objektu attīstībai. 

6. Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas 

Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārta”. 

7. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 23. augusta lēmumā Nr.432 “Par 

atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī””. 

8. Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu nolikuma apstiprināšanu. 

9. Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras nodarbinātības 

programmas nolikuma apstiprināšanu. 

10. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” maksas pakalpojumu 

cenrādi. 

11. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101522, Balvu ielā 1C k-519, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

12. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283938, Butļerova ielā 1 k-3 - 293, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

13. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

14. Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 nodošanu 

atsavināšanai. 

15. Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi: 05000010015, 05000010603, pirkšanu 

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. 
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16. Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 039 0039 un 0500 008 0082 

piekritību. 

17. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

18. Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.58 pārdošanu. 

19. Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 47, Naujenes pagastā Daugavpils novadā, dzīvokļa 

īpašuma Nr.12 pārdošanu. 

20. Par zemes vienības Krimuldas ielas 22 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma slēgšanu. 

21. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.687. 

22. Par slēdziena par pārbaudes veikšanu Daugavpils Futbola skolā pieņemšanu zināšanai.   

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:  

                                       M.Dimitrijeva, Ž.Kobzeva, I.Limbena, J.Oļenovs, A.Streiķis, K.Rasis, 

                                       O.Strelkova, O.Šimkina, S.Krapivina, G.Vanaga, I.Funte, R.Golovans, 

                                       A.Pučinskis, I.Ruskule, A.Kokina, I.Šalkovskis 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                        E.Balode, N.Jakubovska, l.Žuromska,I.Utināns, M.Pupiņš, J.Stivriņš, 

                                        N.Mackevičs 
  

                                                SIA “Daugavpils ūdens” Juridiskās nodaļas vadītāja I.Kalniņa 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  P.Gallers, V.Gabrāns, A.Hļestovs, J.Pilsnēniece, I.Soikans 

                                   

                                   

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

 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva lūdz deputātus iekļaut domes 

sēdes darba kārtībā divus papildjautājumus: 

1. “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumā Nr.488 “Par 

Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu””. 

 

2. “Par atļauju Marinai Isupovai savienot amatus”. 

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja 

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

pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 precizēšanu”. 

 

J.Dukšinskis iesaka darba kārbas 22.jautājumu izskatīt Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejā. 

M.Dimitrijeva skaidro, kāpēc jautājumu nav nepieciešams skatīt Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejā. 
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Sēdes vadītājs A.Elksniņš  iesaka, tā kā slēdziens ir papildināts ar papildus dokumentiem, 

konkrēto jautājumu skatīt pēc būtības. 

   

I.Kokina atbalsta priekšlikumu 22.jautajumu skatīt Izglītības un kultūras jautājumu komitejā  

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par priekšlikumu. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 6 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, L.Jankovska, J.Lāčplēsis, 

H.Soldatjonoka), PRET – 1 (V.Kononovs), ATTURAS – 8 (A.Gržibovskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis,  N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

Priekšlikums nav atbalstīts. 

 

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

papildjautājumiem.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 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. 

 

1.§ (19.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumā Nr.488 “Par 

Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu” 

Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu, 

Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas 

pašvaldības nolikums” 5.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes deputātu iesniegumus, PAR – 15 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 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: 
 

1. Atbrīvot Andreju Elksniņu no Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas locekļa  un 

pienākumu pildīšanas.   

2. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sastāvā Mihailu Lavrenovu. 

 

2.§ (20.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumā Nr.488 “Par 

Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu” 

Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.pantu, 

Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas 

pašvaldības nolikums” 5.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes deputātu iesniegumus, atklāti 

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

1. Atbrīvot Jāni Lāčplēsi no Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas un 

Īpašuma komitejas locekļa pienākumu pildīšanas.   

2. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas un Īpašuma komitejas 

sastāvā Jāni Dukšinski. 

 

3.§ (21.) 

 

Par atļauju Marinai Isupovai savienot amatus 

Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

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

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

apakšpunktu un 8.
1
 panta piektās daļas 1. un 2.punktu, izskatot M.Isupovas iesniegumu ar lūgumu 

atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, konstatējot, ka amatu savienošana neradīs 

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

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, 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: 

 

1. Atļaut Marinai Isupovai savienot vadītājas amatu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē 

(reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpilī, LV-5401) ar Valsts 

pārbaudījumu komisijas vadītāja amatu Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 

profesionālā maģistra studiju programmas “Izglītība” valsts pārbaudījumos (reģ.Nr.90000065985, 

juridiskā adrese: Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV-5401); eksperta amatu Izglītības kvalitātes 

valsts dienestā (reģ.Nr.90001259032, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 

Rīgā, LV-1050) un no 2019.gada 11.februāra līdz 2019.gada 10.jūlijam eksperta amatu 

Daugavpils Universitātes īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā „Daugavpils Universitātes 

studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas 

ilgtspējīgai attīstībai Nr.8.2.1.0/18/I/005 (reģ.Nr.90000065985, jur.adrese: Vienības ielā 13, 

Daugavpils, LV 5400). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.februāra lēmumu Nr.26 

„Par atļauju Marinai Isupovai savienot amatus”. 

 

4.§ (22.) 

 

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „Augšup!  

Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai” 

E.Balode, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, saskaņā ar Erasmus+ programmas sadarbības līgumu Nr. 2018-

1-ES01-KA201-050626, un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 24.janvāra sēdes protokolu Nr.2, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 24.janvāra sēdes protokolu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ.nr.90009737220, juridiskā adrese: 

Saules iela 7, Daugavpils) projektu „Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu 

iekļaušanai” saskaņā ar pielikumu. 

2. Projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2019.gadā 2961 EUR (divi tūkstoši 

deviņi simti sešdesmit viens euro 00 centi) apmērā no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

projektu realizācijai”. 

 

Pielikumā: Projekta „Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai” 

apraksts. 

 

5.§ (23.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā 

I.Utināns, A.Elksniņš 

 

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

22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmumu Nr.231 “Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

reorganizāciju, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils ledus sporta skola” un 

profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils individuālo sporta veidu skola” dibināšanu”, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 

24.janvāra sēdes protokolu Nr.2, 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: 

 

Izdarīt Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā Nr.18 (turpmāk - nolikums), 

kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 26.novembra lēmumu Nr.800 “Par 

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu”, šādus grozījumus: 

1. Izteikt nolikuma 3. un 4.punktu punktu šādā redakcijā: 

“3. Izglītības iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas savu darbību veic dibinātāja 

pārraudzībā. Tai ir zīmogs, sava simbolika un noteikta parauga veidlapa. 

4. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde” (turpmāk – Sporta pārvalde) pārrauga 

Izglītības iestādi sporta politikas īstenošanā un finanšu plānošanā. Izglītības iestāde savas darbības 

nodrošināšanai bez maksas izmanto pašvaldības sporta bāzes un aprīkojumu.” 

2. Izteikt nolikuma 8.11. punktu šādā redakcijā: 

“8.11. nodrošināt izglītojamajiem (turpmāk – audzēkņi) veselības aprūpi un medicīnisko 

uzraudzību, ko veic Daugavpils Sporta medicīnas centrs.” 

3.Izteikt nolikuma 9.punktu šādā redakcijā: 

“9. Izglītības iestāde īsteno šādas licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

9.1. Basketbols Programmas kods 20V 813 001 

9.2. Basketbols Programmas kods 30V 813 001 

9.3. Volejbols  Programmas kods 20V 813 001 

9.4. Volejbols  Programmas kods 30V 813 001. 
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6.§ (24.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra  

saistošajos noteikumos Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” 

N.Jakubovska, A.Elksniņš 

 

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

sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta 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 – 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: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra saistošos noteikumus 

Nr.3“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti””.   

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Grozījumi   

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

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

 

7.§ (25.) 

 

Par meta konkursa organizēšanu Latgales zoodārza infrastruktūras objektu attīstībai 

M.Pupiņš, A.Elksniņš 

 

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

ievaddaļu, Ministru kabineta 2017.gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 „Iepirkuma procedūru un 

metu konkursu norises kārtība” 223. un 227.punktu, nodrošinot Publisko iepirkumu likuma 

prasību izpildi un ņemot vērā „Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014-2020”  uzdevumu 

E3-3 Tūrisma objektu un infrastruktūras attīstīšana,  ņemot vērā 2018. gada 26.jūnija Daugavpils 

pilsētas domes Attīstības komitejas sēdes protokolu Nr.11, 2018.gada 2. novembra 

Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēdes lēmumu Nr.1., 2019. gada 24. janvāra sēdes protokolu  

Nr.3  Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas, 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.Atbalstīt Latgales zoodārza infrastruktūras objektu attīstības projekta īstenošanu. 

2.Rīkot metu konkursu par metu sagatavošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

prasībām sekojošiem Latgales zoodārza infrastruktūras attīstības objektiem: 

2.1. Tūrisma un dabas izziņas objekta “Džungļu pasaule” ar  teritorijas labiekārtojumu 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0603 (0,4238ha); 

2.2. Latgales zoodārza kopējās infrastruktūras plāna izstrāde ar tūrisma un bioloģiskās 

daudzveidības izzināšanas objektu “Purvārijs” (dižozola veidolā) pie purvāja. 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
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...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
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
https://likumi.lv/ta/id/253731-noteikumi-par-garanteto-minimalo-ienakumu-limeni#p3
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3. Metu konkursu rīkot kā sarunu procedūras sastāvdaļu, kuras rezultātā metu konkursa 

uzvarētājam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par būvprojekta izstrādi un izstrādātā 

būvprojekta īstenošanas autoruzraudzību. 

4. Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļai izstrādāt metu konkursa 

nolikumu līdz 20.02.2019 un nodrošināt procedūras īstenošanu. 

5. Izveidot metu konkursa žūrijas komisiju sekojošā sastāvā: 

5.1. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: A.Zdanovskis, Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja vietnieks;  

5.2. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks: M. Pupiņš, Latgales zoodārza vadītājs; 

5.3. Žūrijas komisijas locekļi:  

5.3.1. I.Ancāne, Daugavpils pilsētas galvenā arhitekte; 

5.3.2.A.Semjonova, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības 

departamenta Ainavu arhitekte;  

5.3.3. J.Rudzinskis, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvuzraugs;  

5.4. Komisijas atbildīgā sekretāre: I. Leikuma, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto 

iepirkumu nodaļas juriste. 

6. Uzdot 5.punktā izveidotajai metu konkursa žūrijas komisijai apstiprināt metu konkursa 

nolikumu  un izvērtēt iesniegtos metu piedāvājumus un noteikt metu konkursa uzvarētājus. 

7. Žūrijas komisijai kā ekspertus pieaicināt no biedrības “Latvijas Arhitektu savienība”  un 

Daugavpils Universitātes pārstāvjus. 

8. Noteikt metu konkursa kopējā godalgu vērtību 8 500 EUR apmērā, paredzot šādas 

godalgas: 

1. vietas godalga (metu konkursa uzvarētājs) –6 000 EUR; 

2. vietas godalga –1 500 EUR; 

3. vietas godalga –1 000 EUR. 

9. Paredzēt finansējumu 1500 EUR apmērā metu konkursa papildus izdevumiem, tajā skaitā, 

ja metu konkursa žūrijas komisija pieaicināja metu vērtēšanai ekspertus. 

 

8.§ (26.) 

 

Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas 

Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārta” 

S.Krapivina, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-

2020.gadam plānošanas perioda vadības likuma 12.panta pirmo daļu un trešās daļas 3.punktu, 

2015.gada 5.novembra Deleģēšanas līgumu, kas noslēgts starp Daugavpils pilsētas domi un 

Latvijas Republikas Finanšu ministriju, Ministra kabineta noteikumus Nr.562 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas 

Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena 

"Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu 

ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts 

Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas 

noteikumi”, Centrālās un finanšu līguma aģentūras lēmumu par projekta Nr.10.1.3.0/18/TP/013 

„Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas 

un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārta” apstiprināšanu, Daugavpils pilsētas domes 

2019.gada 24.janvāra Finanšu komitejas lēmumu 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:   
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1. Īstenot projektu „Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas 

Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārta” (turpmāk – 

projekts), projekta apraksts pielikumā Nr.1. 

2. Nodrošināt priekšfinansējumu 6091 EUR apmērā aktivitāšu īstenošanai, ieplānojot 

līdzekļus pašvaldības budžetā pa gadiem: 2019.gadā - 3837 EUR; 2021.gadā – 2254 EUR.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam 

I.Prelatovam. 

 

Pielikumā: Projekta apraksts. 

 

9.§ (27.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 23. augusta lēmumā Nr.432 “Par 

atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē Nr.28, Liepājas ielā 37, Daugavpilī”” 

S.Krapivina, 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 Finanšu komitejas sēdes 2019.gada 24. janvāra 

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: 

 
Veikt grozījumus un izteikt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmuma 

Nr.432 pielikumu šādā redakcijā (pielikumā). 

 

Pielikumā: Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē Nr.28 – Liepājas ielā 37, Daugavpilī” apraksts. 

 

10.§ (28.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un  

jauniešu vasaras nometņu nolikuma apstiprināšanu 

G.Vanaga, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,6. punktu, 21.panta 

pirmās daļas ievaddaļā noteikto, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, kā arī 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu 

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

darbības kārtība” 6.1. punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

24.janvāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada24.janvāra sēdes protokolu Nr.2, 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, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu nolikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu nolikums. 

 

11.§ (29.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras nodarbinātības 

programmas nolikuma apstiprināšanu 

G.Vanaga, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,6. punktu, 21.panta 

pirmās daļas ievaddaļā noteikto, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, kā arī 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada24.janvāra sēdes protokolu 

Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada24.janvāra 

sēdes protokolu Nr.2, 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: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras 

nodarbinātības programmas nolikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas Jauniešu vasaras   nodarbinātības 

programmas nolikums. 

 

12.§ (30.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde”  

maksas pakalpojumu cenrādi 

J.Stivriņš, L.Jankovska, A.Broks, J.Lāčplēsis, A.Zdanovskis, A.Elksniņš 

 

L.Jankovska jautā, vai ir veikti grozījumi, kurus ieteica Izglītības un kultūras jautājumu 

komiteja? 

J.Stivriņš atbild, ka jaunais cenrādis tika izskatīts visās pozīcijās un optimizēts. Jaunais 

cenrādis atbilst esošajam pieprasījumam. 

A.Broks izsaka priekšlikumu, pārcelt lēmuma projekta 2.2.punktu, jo tas neattiecas uz 

atvieglojumiem, un cenrādī norādīt  cenu ar atvieglojumiem  jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.  

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus 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, deputāti nolemj: 

Priekšlikumu atbalstīt. 
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A.Elksniņš iesaka, ka situācijās, kad dome skata negatīvi vērtētu komiteju lēmuma projektu, 

komiteju priekšsēdētājiem sagatavot ieteikumus par tiem jautājumiem, kas jāmaina konkrētajā 

lēmuma projektā. 

L.Jankovska atbild, ka priekšlikumi tika izteikti skaidri un saprotami un ir ieprotokolēti. 

 

A.Elksniņš iesaka J.Stivriņam turpināt darbu pie cenrāža uzlabošanas. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a), b) un g) 

apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 4.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 201_9.gada 24.janvāra sēdes protokolu Nr.2, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 24.janvāra sēdes protokolu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” maksas 

pakalpojumu cenrādi: 

Nr. 

p.k. 

 

Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

bez 

PVN 

(eiro)  

Sporta bāze „Celtnieks” 

 

1. 

Peldbaseins 25 m (grupu apmeklējumiem):  

- bez saunas 1 st. 42,33 

- ar saunu (grupa līdz 15 personām) 1 st. 51,74 

- ar 2 saunām 1 st. 62,32 

2. 

Peldbaseins 25 m (bez saunas) individuāliem 

apmeklējumiem: 
 

- pieaugušajiem 1 st./persona 2,25 

      -     personām līdz 18 gadiem, personām ar 

invaliditāti un senioriem 

atbilstoši 2.1. apakšpunktam 

1 st./persona 1,69 

 

- abonements  

     (8 apmeklējumi) 
1 st./persona 13,50 

- abonements personām līdz 18 gadiem, 

personām ar invaliditāti un senioriem 

     (8 apmeklējumi) 

atbilstoši 2.1. apakšpunktam 

1 st./persona 10,13 

3. 

Peldbaseins 25 m (ar saunu):  

- pieaugušajiem  1 st./persona 2,89 

- abonements (8 apmeklējumi) 1 st./persona 19,83 

4. 
Sauna Nr.1 ar atpūtas zāli:  

- grupai līdz 15 personām 1 st. 17,64 

 5. 
Sauna Nr.2:  

- grupai līdz 8 personām 1 st. 10,57 

6. 
Viesnīca:  

- vienvietīgs numurs ar papildus diennakts 13,39 
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aprīkojumu (televizors un ledusskapis) 

- divvietīgs un četrvietīgs numurs ar 

papildus aprīkojumu (televizors un 

ledusskapis) 

diennakts/ 

gultasvieta 
6,25 

- divvietīgs un trīsvietīgs numurs bez 

papildus aprīkojumu 

diennakts/ 

gultasvieta 
5,45 

7. 

Futbola laukums:  

- ½ futbola laukums bez ģērbtuves (sporta 

nodarbību organizēšanai) 
1 st. 16,53 

- ½ futbola laukums ar ģērbtuvi (sporta 

nodarbību organizēšanai) 
1 st. 23,52 

- futbola laukums bez ģērbtuves (sporta 

nodarbību organizēšanai) 
1 st. 24,79 

- futbola laukums ar 2 ģērbtuvēm sporta spēle 140,50 

8. Sporta laukums pasākumu organizēšanai 1 st. 176,39 

9. Ģērbtuve (līdz 25 pers.) 1 st. 13,77 

10. 
Cīņas zāle:  

- cīņas zāle ar ģērbtuvi 1 st. 8,24 

11. Aerobikas zāle:  

 

- aerobikas zāle ar 1 ģērbtuvi 1 st. 11,33 

- ģērbtuve (līdz 15 pers.) 1 st. 7,44 

12. Seifa izmantošana 1 st./persona 0,12 

Sporta bāze “Dienesta viesnīca” 

 

13. 
Viesnīca:  

- viena gultas vieta diennakts 7,14 

14. Sauna (grupa līdz 8 cilv.) 1 st. 9,40 

15. 

Trenažieru zāle:  

- trenažieru zāles viens apmeklējums persona 1,24
 

- trenažieru zāles viens apmeklējums 

personām līdz 18 gadiem, personām ar 

invaliditāti un senioriem 

atbilstoši 2.1. apakšpunktam 

persona 0,93 

16. Horeogrāfijas zāle 1 st. 5,52 

17. Telpu noma 1 m
2
 mēnesī 1,71 

Sporta bāze “Ledus halle” 

 

18. Horeogrāfijas zāle ar ģērbtuvi un dušu 1 st. 5,88 

19. 

Žāvētava:  

- Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 diennakts 4,96 

- Nr.1, Nr.4 mēnesis 58,79 

- Nr.2, Nr.3 mēnesis 35,28 

20. 

Ģērbtuve:  

- Nr.124, Nr.125, Nr.126, Nr.127 1 st. 11,57 

- Nr.124, Nr.125, Nr.126, Nr.127 diennakts 28,93
 

- Nr.123, Nr.130 1 st. 9,09
. 

- Nr.123, Nr.130 diennakts 23,14 

- Nr.137, Nr.148, Nr.149 1 st. 14,04 

- Nr.137, Nr.148, Nr.149 diennakts 38,84
 

21. 
Ledus laukums ar ģērbtuvi un dušas telpu sporta 

nodarbību organizēšanai 
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- no plkst.6.00-12.00 1 st. 58,79 

- no plkst.12.00-17.00 1 st. 94,07 

- no plkst.17.00-21.00 1.st. 105,83 

- no plkst.21.00-06.00 1.st. 82,31 

22. 

Ledus laukums, kas tiek iznomāts trīs un vairāk 

stundas 
 

- no plkst.6.00-12.00 1 st. 47,03 

- no plkst.12.00-17.00 1 st. 82,31 

- no plkst.17.00-21.00 1.st. 94,07 

- no plkst.21.00-06.00 1.st. 58,79 

23. Ledus laukums atpūtas un kultūras pasākumiem 1 st. 117,36 

24. 
Ledus laukums viesizrāžu koncertu un citu 

pasākumu organizēšanai 

viens 

pasākums no 

plkst.10.00-

22.00 

940,74 

25. Telpu noma 1 m2/mēnesī 0,97 

26. 

 

Ieejas biļete:   

- pieaugušajiem uz hokeja spēlēm persona 1,24 

- bērniem, skolēniem, studentiem un 

pensionāriem (uzrādot apliecību) uz 

hokeja spēlēm un citiem ledus 

pasākumiem 

persona 0,66 

- pieaugušajiem uz citiem ledus 

pasākumiem 
persona 1,65 

27. 

Slidošana:  

- pieaugušajiem 1st./persona 2,07 

- bērniem līdz 18 gadu vecumam un 

senioriem no 60 gadu vecuma 
1st./persona 1,24 

- slidošana ar nūju 1.st./persona 2,89 

28. Slidu izmantošana 1 st./persona 1,24 

29. Slidotavas skapīša izmantošana 1 st. 0,41 

30. Tablo izmantošana 1 st. 5,79 

Sporta bāze “Vieglatlētikas manēža” 

 

31. 
Vieglatlētikas manēža ar ģērbtuvi (sporta 

sacensību, nodarbību organizēšanai) 
1 st. 28,93 

32. Papildus ģērbtuve (līdz 15 pers.) 1 st. 7,44 

33. Vieglatlētikas manēža treniņprocesam persona 1,47 

34. Cīņas zāle ar ģērbtuvēm 1 st. 5,88 

Sporta bāze „Dzintariņš” 

 

35. 

Sporta bāzes numuri:  

- viena gultas vieta 
diennakts/ 

gultasvieta 
4,9 

Divvietīgs numurs 
 diennakts/ 

gultasvieta 
7,14 

36. Semināru telpas noma 1 st. 7,42 

37. Ēdnīcas ēkas noma mēnesis 176,03 

38. Vasaras mājiņa 
diennakts/ 

gultasvieta 
3,17 
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39. Saunas noma 1 st. 8,26 

Sporta bāze “Sporta skola” 

 

40. 
Sauna grupai līdz 15 personām ar atpūtas zāli ar 

baseinu 
1 st. 37,19 

41. 

Lielā sporta zāle:  

- sporta nodarbību un sacensību 

organizēšanai ar ģērbtuvēm 
1 st. 16,43 

- lielā tenisa nodarbībām 1 st. 7,63 

42. Ģērbtuve ar dušu 1 st. 4,13 

43. 
Mazā sporta zāle sporta nodarbību un sacensību 

organizēšanai ar ģērbtuvēm 
1 st. 5,88 

44. Konferenču zāle 1 st. 5,88 

45. 

Tenisa korta izmantošana  

- pieaugušiem 1 st. 5,79 

-  personām līdz 18 gadiem, personām ar 

invaliditāti un senioriem 

atbilstoši 2.1. apakšpunktam 

1 st. 4,34 

46. Telpu noma 1 m
2 

/mēnesī 1,76 

47. 

Tenisa galda izmantošana 
 

- pieaugušiem 
1 st./2 

personas 
0,83 

- personām līdz 18 gadiem, personām ar 

invaliditāti un senioriem 

atbilstoši 2.1. apakšpunktam 

1 st./2 

personas 
0,62 

48. 

Tenisa galda izmantošana ar saviem sporta 

piederumiem 
 

- pieaugušiem 
1 st./2 

personas 
0,66 

- personām līdz 18 gadiem, personām ar 

invaliditāti un senioriem 

atbilstoši 2.1. apakšpunktam 

1 st./2 

personas 
0,50 

49. 

Trenažieru zāle:  

- viena nodarbība persona 1,65
 

- viena nodarbība personām līdz 18 

gadiem, personām ar invaliditāti un 

senioriem 

atbilstoši 2.1. apakšpunktam 

persona 1,24 

- abonements (8 apmeklējumi mēnesī) persona 9,90
 

- abonements personām līdz 18 gadiem, 

personām ar invaliditāti un senioriem (8 

apmeklējumi mēnesī) 

atbilstoši 2.1. apakšpunktam 

persona 7,43 

- abonements (12 apmeklējumi mēnesī) persona 14,85
 

- abonements personām līdz 18 gadiem, 

personām ar invaliditāti un senioriem (12 

apmeklējumi mēnesī) 

atbilstoši 2.1. apakšpunktam 

persona 11,14 

- abonements (16 apmeklējumi mēnesī) persona 19,80
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- abonements personām līdz 18 gadiem, 

personām ar invaliditāti un senioriem (16 

apmeklējumi mēnesī) 

atbilstoši 2.1. apakšpunktam 

persona 14,85 

Nacionālā sporta bāze „Lokomotīve” 

 

50. Stadions mēnesis 58,79 

 

2.Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi 

paredzētie atvieglojumi juridiskām un fiziskām personām: 

2.1 Tiek piešķirta 25% atlaide personām līdz 18 gadiem, personām ar invaliditāti un, 

senioriem uzrādot apliecību, kuru faktiskā dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils administratīvajā 

teritorijā. 

2.2 Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm, kuru darbiniekiem nepieciešama 

fiziskā sagatavotība iestāžu funkciju nodrošināšanai, piešķirt sporta bāzu izmantošanu bezmaksas 

nodarbībām saskaņā ar grafiku (Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai un Daugavpils pilsētas 

komunālās saimniecības pārvaldes ūdenslīdēju un glābšanas dienestam). 

2.3 Daugavpils pilsētas sporta veterāniem (senioriem), kuri ir divu iepriekšējo gadu Latvijas 

veterānu sporta spēļu dalībnieki, piešķirt sporta bāzu izmantošanu bezmaksas nodarbībām saskaņā 

ar grafiku. 

3.Maksai par sporta bāzes “Celtnieks” futbola laukuma izmantošanu ar apgaismojumu    

papildus tiek ņemta samaksa par elektrību, pamatojoties uz attiecīgo skaitītāja rādītāju. 

4. PVN likme tiek piemērota saskaņā ar likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.185 „ Par 

Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi” ar 2019.gada 1.februārī. 

6.Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.februārī. 

 

13.§ (31.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101522, 

 Balvu ielā 1C k-519, 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 

apliecībām, nodalījuma Nr.100000548193 un Nr.100000496675, nodrošinot Daugavpils pilsētas 

domes 2018.gada 13.decembra lēmuma Nr.687 “Par zemes gabala Balvu ielā 1C k-519, 

Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai” izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 15.janvāra sēdes 

protokolu Nr.1 (1.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 24.janvāra sēdes protokolu Nr.3, 

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

N.Kožanova, L.Jankovska, 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 41 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000101522,  Balvu  ielā  1C  k - 519,  Daugavpilī   (turpmāk  -  Zemesgabals),  nosacīto   cenu 

355,00 EUR (trīs simti piecdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā. 
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     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās ēkas, būves kadastra apzīmējums 05000101519001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000496675), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 

355,00 EUR (trīs simti piecdesmit pieci 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 budžetā.     

    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. 

 

14.§ (32.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283938,  

Butļerova ielā 1 k-3 - 293, 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 

apliecībām, nodalījuma Nr.100000521411 un Nr.100000571550, nodrošinot Daugavpils pilsētas 

domes 2018.gada 27.decembra lēmuma Nr.700 “Par zemes gabala Butļerova ielā 1 k-3 – 293, 

Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai” izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 15.janvāra sēdes 

protokolu Nr.1 (2.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 24.janvāra sēdes protokolu Nr.3, 

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

N.Kožanova, L.Jankovska, 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 53 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000283938, Butļerova ielā 1 k-3 - 293, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

385,00 EUR (trīs simti astoņdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā. 
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     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās ēkas, būves kadastra apzīmējums 05000283938001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000571550), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 

385,00 EUR (trīs simti astoņdesmit pieci 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 budžetā.     

    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. 

 

15.§ (33.) 

 

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 

atsavināšanas ierosinājumus, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 

24.01.2019. sēdes protokolu Nr.2, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 24.01.2019. 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. Atļaut atsavināt:  

     1.1. apbūvētu zemes gabalu 379 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3812, Begoniju 

ielā 79, Daugavpilī; 

     1.2. apbūvētu zemes gabalu 39 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 006 1634, Bauskas ielā 

114 k-2, 49, Daugavpilī; 

     1.3. apbūvētu zemes gabalu 43 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 032 1306, Viršu ielā 

54A k-2, 36, Daugavpilī; 
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     1.4. zemes starpgabalu 808 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0819, Zvīņu ielā 3, 

Daugavpilī; 

     1.5. zemes starpgabalu 786 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0080 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 037 0144), Robežu ielas 2B rajonā, Daugavpilī; 

     1.6. zemes starpgabalu 305 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 027 0020 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 027 0024), Atpūtas ielas 26A rajonā, Daugavpilī; 

     1.7. zemes starpgabalu 83 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 027 0021 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 027 0023), Stropu ielas 41 rajonā, Daugavpilī; 

     1.8. zemes starpgabalu 260 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 017 0029 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 017 0031), Baznīcas ielas 92 rajonā, Daugavpilī; 

     1.9. zemes starpgabalu 401 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0140 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 037 0145), Ventas ielas 8D rajonā, Daugavpilī; 

     1.10. zemes starpgabalu 226 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 034 0720, Kalupes ielas 

2A 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. 

 

16.§ (34.) 

 

Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.60 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.60 Arodu ielā 15, Daugavpilī, 

īrnieces atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 18.12.2018. ar Nr.1733/1.2.-16) par 

dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 atsavināšanu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 24.janvāra sēdes protokolu Nr.2, Finanšu 

komitejas 2019.gada 24.janvāra 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, J.Lāčplēsis, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.60 

kadastra numurs 0500 903 4367, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.60, mājas (kadastra apzīmējums 

05000041803001) un zemes gabala 2275 m
2
 platībā, kadastra Nr.0500 004 1803, 5451/284364 

kopīpašuma domājamā daļa. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē 

par dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60, kadastra numurs 0500 

903 4367, pārdošanu. 
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17.§ (35.) 

 

Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi: 05000010015, 05000010603,  

pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

I.Funte, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, M.Lavrenovs, I.Kokina, A.Elksniņš 

J.Lāčplēsis jautā, kāpēc tagad ir jāpērk purvainais zemes gabals par paaugstinātu cenu, ja tas 

patreiz nav vajadzīgs projekta realizācijai? 

I.Funte atbild, ka jautājums tika skatīts vairākās komitejās, Finanšu komiteja atbalstīja abu 

zemes gabalu pirkšanu. 

A.Zdanovskis skaidro, ka arī šis purvainais zemes gabals būs nepieciešams. Pērkot 2023.gadā, 

šis zemes gabals varētu būt vēl dārgāks. 

I.Kokina jautā, jaunajā teritorijas plānojumā, kāda ir purvainā zemes gabala plānotā 

izmantošana? 

I.Funte atbild, ka tā būs dabas parka teritorija. 

I.Kokina uzskata, ka ar purvainā zemes gabala pirkšanu nevajag steigties. 

M.Lavrenovs piekrīt I.Kokinai, jo uzskata, ka purvainā  zeme varētu būt lētāka. 

J.Lāčplēsis apgalvo, ka pašvaldība var realizēt projektu arī bez šī purvainā zemes gabala. 

A.Elksniņš aicina deputātus atbalstīt lēmuma projektu, jo uzskata, ka zemes gabala cena 

zemāka nebūs. 

I.Kokina ierosina balsot par katru zemes gabalu atsevišķi. 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz balsot par katru zemes gabalu atsevišķi, par lēmuma projekta 

3.1.1.punktu,(kad.Nr.05000010603) 

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: 

priekšlikums ir atbalstīts, lūdz deputātus balsot par lēmuma projekta 

3.1.2.punktu,(kad.Nr.05000010015) 

atklāti balsojot: PAR – 7 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, N.Kožanova, 

I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 8 (A.Broks, J.Dukšinskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

priekšlikums nav atbalstīts, lūdz sadalīt lēmuma projektu divās daļās: 

 

I.Funte lūdz sēdes vadītājam precizēt deputātu balsojumā zemes vienību kadastra numurus, 

domstarpību novēršanai. 

Sēdes vadītājs uzdod ierakstīt protokolā  zemes vienībām - purvainās un pērkamās -atbilstošus 

kadastra numurus un sagatavot atsevišķu lēmumu par zemes gabala pirkšanu. 

 

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

daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 

2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.445 ”Par pašvaldības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo 

nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu”, 2019.gada 4.oktobra Priekšlīgumu (reģ. Domē 

05.10.2018. D-D-2018/828), Zemesgrāmatu apliecību, nodalījuma Nr.100000584552, ņemot vērā, 

Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 2.novembra sēdes protokola izrakstu Nr.1, 

to, ka zemes vienība, kadastra apzīmējums 05000010603, Daugavpilī, ir nepieciešama pašvaldības 

autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību nodrošināšanai, Latgales zoodārza 

vajadzībām, sertificēta vērtētāja J.Borska (Īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr.74) vērtējumu, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 24.janvāra sēdes protokolu Nr.2, Domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 24.janvāra protokolu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Pirkt no nekustamā īpašuma īpašnieces Gaļinas Fiļkovas (turpmāk – Pārdevējs),  

sabiedriskajām vajadzībām – gādāt par iedzīvotāju izglītību, Latgales zoodārza paplašināšanai, 

nekustamo īpašumu - zemes vienību 4238 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 05000010603, 

Daugavpilī, par 46400,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši četri simti eiro 00 centi).     

     2. Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļai paredzēt 2019.gada budžetā līdzekļus zemes 

vienības 4238 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 05000010603, iegādei.         

     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 46400,00 EUR 

(četrdesmit seši tūkstoši četri simti eiro 00 centi) par zemes vienību 4238 m
2
 platībā, kadastra 

apzīmējums 05000010603, Daugavpilī; 

     3.2. apmaksāt kancelejas nodevu par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā.  

     4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot zemes vienības 4238 m
2
 platībā, 

kadastra apzīmējums 05000010603, 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. 

 

 

18.§ (36.) 

 

Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 

 0500 039 0039 un 0500 008 0082 piekritību 

I.Funte, A.Elksniņš 

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 20.12.2018. 

lēmumu Nr.2-4.1/120 un  15.01.2019. lēmumu Nr.2-4.1/3, 20.12.2018. izziņu Nr.2-7/917 un 

15.01.2019. izziņu Nr.2-7/42, Daugavpils pilsētas zemes komisijas 11.01.2019. izziņu Nr.1.3.-6/4 

un 16.01.2019. izziņu Nr.1.3.-6/6, 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 Tūristu ielas 7 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 039 0039, ar 

aptuveno platību 300 m
2
, 

     1.2. zemes vienību Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 008 0082, 

ar aptuveno platību 197 m
2
, 
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jo tās turpmāk nav izmantojamas zemes reformas pabeigšanai, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0500 039 0039 nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0082 konfigurācija nepieļauj tās izmantošanu apbūvei, 

tādejādi, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 039 0039 un 0500 008 0082 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 039 0039 un 0500 008 0082 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai; 

     2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 039 0039 un 0500 

008 0082, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda (nodokļu 

maksātāja Nr.90000077325).  

 

19.§ (37.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti 

I.Funte, A.Elksniņš 

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

sakarā ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vārda, ko apliecina zemesgrāmatu apliecības (nodalījumi: Nr.100000585041, 100000585011, 

100000584985, 100000585019, 100000585015, 100000585010, 100000585040, 100000584990, 

100000584982, 100000584840, 100000585030, 100000584832), 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: 

 

Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut Daugavpils 

pilsētas pašvaldības bilancē: 

1. zemes gabalu 494 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2616, Dravnieku ielā 71, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1484,00 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit četri eiro); 

2. zemes gabalu 37 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 3053 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 010 0014), Balvu ielā 11B, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 264,00 EUR (divi 

simti sešdesmit četri eiro); 

3. zemes gabalu 48 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2215, Balvu ielā 1C k-4, 112, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 346,00 EUR (trīs simti četrdesmit seši eiro); 

4. zemes gabalu 46 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2119, Balvu ielā 1C k-4, 152, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 328,00 EUR (trīs simti divdesmit astoņi eiro); 

5. zemes gabalu 42 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1873, Balvu ielā 1C k-18, 634, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 299,00 EUR (divi simti deviņdesmit deviņi eiro); 

6. zemes gabalu 39 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 3021, Balvu ielā 1C k-30, 938, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 278,00 EUR (divi simti septiņdesmit astoņi eiro); 

7. zemes gabalu 38 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 3025, Balvu ielā 1C k-30, 979, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 271,00 EUR (divi simti septiņdesmit viens eiro); 

8. zemes gabalu 48 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 1424, Butļerova ielā 1 k-5, 85, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 187,00 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi eiro); 

9. zemes gabalu 44 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3909, Butļerova ielā 1 k-7, 

153, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 156,00 EUR (viens simts piecdesmit seši eiro); 

10. zemes gabalu 128 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 014 2129 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 014 0008), Vaboļu ielas 30 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 328,00 

EUR (trīs simti divdesmit astoņi eiro); 
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11. zemes gabalu 117 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 030 0001 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 030 0003), Dravnieku ielas 115 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 20,00 

EUR (divdesmit eiro); 

12. zemes gabalu 829 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 0030 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 039 0032), Parka ielas 25 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 232,00 

EUR (divi simti trīsdesmit divi eiro). 

 

20.§ (38.) 

 

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.58 pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta 

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

2018.gada 13.septembra lēmumu Nr.485, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 19.decembra sēdes protokolu 

Nr.12 (4.punkts), atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.58, kadastra Nr.0500 903 4803, 

Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, nosacīto cenu 8500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.58 īrniecei (turpmāk 

– Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.58, kadastra Nr.0500 903 4803, Piekrastes ielā 31, 

Daugavpilī, par nosacīto cenu 8500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro), t.sk. mājai 

piesaistītā zemes gabala 3265 m² platībā, kadastra Nr.0500 008 0510, 3910/314830 domājamās 

daļas par 101,76 EUR (viens simts viens euro 76 centi). 

     3. Pircējiem, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

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

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

maksas daļas;  

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

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

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

neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 

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

budžetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma noslēgšanas 

norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, 

Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.58 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot 

Pircējiem atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  
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21.§ (39.) 

 

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 47, Naujenes pagastā 

 Daugavpils novadā, dzīvokļa īpašuma Nr.12 pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta 

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

2018.gada 13.septembra lēmumu Nr.484, 2018.gada 27.jūlija Vienošanos par pašvaldībai 

piederošā dzīvokļa iegūšanu īpašumā, kas noslēgta un iereģistrēta ar Nr.6134 zvērinātas notāres 

Evijas Paļumas prakses vietā Krišjāņa Valdemāra ielā 19-4, Daugavpilī, ņemot vērā Daugavpils 

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

15.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (5.punkts), atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.12, kadastra Nr.4474 900 1866, Viršu 

ielā 47, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nosacīto cenu 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs 

simti euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Viršu ielā 47, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, dzīvokļa 

Nr.12 īrniekam (turpmāk – Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.12, kadastra Nr.4474 900 1866, 

Viršu ielā 47, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, par nosacīto cenu        4300,00 EUR (četri 

tūkstoši trīs simti euro), t.sk. mājai piesaistītā zemes gabala 3808 m² platībā, kadastra Nr.4474 001 

0711, 5450/231990 domājamās daļas par 101,82 EUR (viens simts viens euro 82 centi). 

     3. Pircējiem, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

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

3.7. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

maksas daļas;  

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

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

3.10.bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo objektu nedalīt, neatsavināt un 

neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 

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

budžetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma noslēgšanas 

norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Viršu ielā 47, Naujenes 

pagastā, Daugavpils novadā, dzīvokļa īpašumu Nr.12 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentu nodot Pircējiem atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

22.§ (40.) 

 

Par zemes vienības Krimuldas ielas 22 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 26.jūlija lēmumu Nr.390 “Par zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 05000290045, Krimuldas ielas 22 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu 
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izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 15.janvāra izsoles protokolu Nr.1, un sakarā ar to, ka 

Mečislavs Kumpins izsludinātajā izsolē nosolīja augstāko cenu un ieguva tiesības pirkt zemes 

vienību, kadastra apzīmējums 05000290045 (kadastra Nr.05000290052), Krimuldas ielas 22 

rajonā, Daugavpilī, un samaksāja avansu par šo zemes vienību, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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 zemes vienības (starpgabals) 984 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 

05000290045 (kadastra Nr.05000290052), Krimuldas ielas 22 rajonā, Daugavpilī, 2019.gada 

15.janvāra izsoles rezultātus un noslēgt zemes pirkuma līgumu ar Mečislavu Kumpinu, personas 

kods 060358-10212 (turpmāk – Pircējs), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

05000290045 (kadastra Nr.05000290052) pārdošanu par izsolē nosolīto cenu 6920,00 EUR (seši 

tūkstoši deviņi simti divdesmit eiro 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 05000290045 (kadastra 

Nr.05000290052) Krimuldas ielas 22 rajonā, Daugavpilī; 

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

– pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

23.§  

 

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.687 

I.Kalniņa, A.Elksniņš 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2016. 

gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 

kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” 3.pielikumā noteikto 

(Daugavpils aglomerācijai piešķiramais Kohēzijas fonda finansējums 1775050,00 EUR apmērā un 

projekta ietvaros sasniedzamais iznākuma radītājs – 1076 iedzīvotāju pieslēgšana centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai), 27.04.2018. starp SIA “Daugavpils ūdens” un Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 īstenošanu, ņemot vērā 

iepirkumu procedūru „Inženiertehniskā uzraudzība projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)” Nr.DŪ-2018/5 un 

“Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)” Nr.DPD 2018/166 

rezultātus, ievērojot Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 24.janvāra sēdes 

protokolu Nr.3, atklāti balsojot: : PAR – nav, PRET – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Lēmums nav atbalstīts. 
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24.§ (41.) 

 

Par  Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra  

saistošo noteikumu Nr.30 precizēšanu 

I.Limbēna, J.Dukšinskis, A.Elksniņš 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ievērojot Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 13.decembra vēstulē Nr.1-18/10382 sniegto 

atzinumu par Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.30 

“Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”, 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: 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 

“Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” šādus 

precizējumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu”. 

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Finanšu līdzekļi līdzfinansējuma nodrošināšanai tiek piešķirti Pašvaldības budžetā paredzētajā 

apmērā.”. 

3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Līdzfinansējumu piešķir tādas ēkas (turpmāk - piemineklis) vai tās daļas – oriģināli logi, 

durvis, dekoratīvās vai funkcionālās būvdetaļas u.tml. (turpmāk - būvamatniecības izstrādājums) - 

saglabāšanai, kura līdzfinansējamā pasākuma īstenošanas rezultātā būs pieejama sabiedrības 

apskatei īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā, un ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras 

piemineklis vai atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa (Daugavpils pilsētas 

vēsturiskā centra vai Daugavpils cietokšņa ar priekštilta nocietinājumu) teritorijā.”. 

4. Svītrot 5.8.apakšpunktu. 

5. Aizstāt 15.1. un 15.2.apakšpunktā vārdus “būvprojekta vai tam pielīdzināma 

dokumenta” ar vārdu “būvprojekta”. 

6. Aizstāt 16.6.apakšpunktā vārdus “būvprojekta izstrādes vai tam pielīdzināma 

dokumenta” ar vārdu “būvprojekta”. 

7. Aizstāt 16.9.apakšpunktā vārdu “remontiem” ar vārdiem “interjera projektiem, 

atjaunošanas, pārbūves, vienkāršotās pārbūves būvdarbiem”. 

8. Aizstāt 16.10.apakšpunktā vārdus “inženierkomunikāciju remontiem” ar vārdiem 

“inženiertīklu jaunai būvniecībai, atjaunošanai vai pārbūvei”. 

9. Izteikt 17.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

“17. Daugavpils pilsētas dome (turpmāk – Dome) izveido pieteikumu vērtēšanas komisiju 

un apstiprina komisijas nolikumu.”. 

10. Svītrot 18.4. un 18.5.apakšpunktu. 

11. Svītrot 20.punktu. 

12. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā: 

“24. Līgumā tiek ietverti vismaz šādi nosacījumi: 

24.1. līdzfinansējamo pasākumu īstenošanas uzsākšanas un beigu termiņš; 

24.2. līdzfinansējamo pasākumu īstenošanai piešķirtais līdzfinansējums un tā 

izmaksāšanas kārtība; 

24.3. līguma izpildes kontroles kārtība; 

24.4. pieteikuma iesniedzēja atbildību par projekta īstenošanu; 

24.5. tiesības Pašvaldībai vienpusēji atkāpties no līguma, ja pieteikuma iesniedzējs 

nepilda līguma noteikumus.” 

13. Svītrot 6.nodaļu. 



25 
 

 

25.§  

 

Par  slēdziena par pārbaudes veikšanu Daugavpils Futbola skolā pieņemšanu zināšanai 

M.Dimitrijeva, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, R.Eigims,A.Broks, A.Elksniņš 

A.Elksniņš jautā Juridiskam departamentam, cik lielā mērā ,cik plaši var skatīt šo slēdzienu ar 

tajā esošajiem personu datiem? 

M.Dimitrijeva atbild, ka šo jautājumu būtu vēlams skatīt slēgtā sēdē. 

A.Elksniņš jautā, kāds ir N.Mackeviča viedoklis šajā jautājumā? 

N.Mackevičs atbild, ka iebildumu par publicitāti nav. 

A.Elksniņš lūdz turpināt domes sēdi, jo ir saņemta personas piekrišana iztirzāt ziņojumu 

publiski. 

I.Kokina jautā, vai ir informētas un uzaicinātas personas par kurām ir runa šajā slēdzienā, tai 

skaitā skolas padomes un vecāku pārstāvji? 

M.Dimitrijeva atbild, ka nebija pamata aicināt uz sēdi šīs personas, jo ar šīm personām nav 

darba tiesisko attiecību. 

V.Kononovs uzskata, ka jautājums ir par konkrētu cilvēku un likumu, vai ir likuma 

pārkāpums? 

J.Lāčplēsis uzskata, ka lēmuma projekts ir sagatavots deputātiem pieņemt zināšanai, nevis par 

darba tiesiskajām attiecībām. 

R.Eigims lūdz turpināt domes sēdi. 

A.Elksniņš informē, ka pirms domes sēdes ir pievienoti Revīziju un audita nodaļas ziņojumi. 

Daļai deputātu nav šis informācijas. 

A.Elksniņš iesaka jautājumu atlikt, un izskatīt ārkārtas sēdē. 

A.Broks lūdz pievienot vēstules no vecākiem, treneriem un skolas padomes. 

I.Kokina iesaka jautājumu skatīt Izglītības un kultūras jautājumu komitejā. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par priekšlikumu, 

 atklāti balsojot: PAR – 7 (A.Broks, J.Dukšinskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), PRET – 1(V.Kononovs), ATTURAS – (R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis ), deputāti nolemj: 

 

priekšlikums noraidīts. 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par domes sēdes atlikšanu un ārkārtas domes 

sēdes sasaukšanu,  

atklāti balsojot: PAR – 12  (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), 

PRET – nav, ATTURAS – 2 (A.Broks, J.Dukšinskis), deputāti nolemj: domes sēdi atlikt. 

 

Deputāte H.Soldatjonoka nepiedalās balsojumā. 

 

Sēdi slēdz plkst.15.10 

 

 

Sēdes vadītājs,   

Domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)                                     A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                         (personiskais paraksts)    S.Rimicāne 

 


