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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 28.martā                                                                                                             Nr.12 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Latviešu kultūras centra 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

2. Par apropriācijas pārdali. 

3. Par atļauju slēgt līgumu par Vienības nama ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēmas 

vienkāršoto atjaunošanu. 

4. Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

5. Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

6. Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes „Latgales zoodārzs” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu. 

7. Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2018.gada 

pārskata apstiprināšanu. 

8. Par Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskola „Saules skola”” 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

9. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

10. Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

11. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

„Daugavpils Futbola skola” 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

12. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas domes 

grāmatvedības uzskaitē. 

14. Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas un saimniecības pamatlīdzekļu 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās 

saimniecības pārvalde”. 

15. Par apropriācijas pārdali. 

16. Par apropriācijas pārdali Latgales Centrālās bibliotēkas projektā „Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukšaitijā un 

Dienvidlatgalē”. 

17. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem”. 
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18. Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām” 

apstiprināšanu. 

19. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.10 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas 

kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju atjaunošanai”. 

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

atbalstu projektam”. 

21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”. 

22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”. 

23. Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumā. 

24. Par Daugavpils pilsētas domes 1998.gada 25.jūnija noteikumu Nr.448 (protokols Nr.14, 

35.§) “Par zemes gabalu rezervēšanu apbedījumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

25. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība”. 

26. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

27. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370138, Liliju ielas 55 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

28. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270021, Stropu ielas 41 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

29. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103053, Balvu ielā 11B, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

30. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102215, Balvu ielā 1C k-4 - 112, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

31. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283909, Butļerova ielā 1 k-7 - 153, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

32. Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.36 nodošanu 

atsavināšanai. 

33. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 036 1406, nodošanu atsavināšanai. 

34. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 026 0317, nodošanu atsavināšanai. 

35. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

36. Par dzīvojamās mājas Konstantīna ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra 

numuru 0500 903 3413,  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

37. Par Daugavpils teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 pilnveidošanu atbilstoši institūciju 

atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

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

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,                                                                     

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

                                                                        I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 1 Domes deputāts –   A.Gržibovskis - atvaļinājumā 

                                                                           

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                       M.Dimitrijeva, Ž.Kobzeva, J.Oļenovs, I.Funte, R.Golovans, 

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

 I.Limbēna, S.Trošimovs, N.Aleksejevs, A.Cvetkovs 
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                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

R.Osmane, J.Stivriņš, A.Rudzs, Ž.Stankeviča, E.Kleščinska, R.Ģiptere, 

M.Pupiņš, V.Plonis, M.Isupova, I.Utināns, N.Ļubļins, S.Trošimovs, 

A.Pudāns, T.Binders, I.Šapkova, J.Oļenovs,I.Kučinska, I.Lagodskis, 

L.Millere, K.Stoļarova 

                                                                                        

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  M.Jermolajevs L.Kirilova 

                                   

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

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece lūdz iekļaut darba kārtībā 

jautājumu par “Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēknei Līnai Kuzņecovai 

dalībai Starptautiskajā festivālā Slovēnijā”. 

 

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

 

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par līdzekļu piešķiršanu no 

pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskolas audzēknei Līnai Kuzņecovai dalībai Starptautiskajā festivālā Slovēnijā”. 

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte  lūdz 

iekļaut darba kārtībā jautājumu “Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” kartodroma Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, būvprojekta minimālā 

sastāvā izstrādei, būvprojekta ieceres dokumentācijas (master-plan) saskaņošanai CIK-FIA 

(Commission Internationale de Karting-FIA) un būvprojekta saskaņošanai būvvaldē”. 

 

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

 

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par līdzekļu piešķiršanu no 

pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” kartodroma Blāzmas ielā 11, 

Daugavpilī, būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei, būvprojekta ieceres dokumentācijas (master-

plan) saskaņošanai CIK-FIA (Commission Internationale de Karting-FIA) un būvprojekta 

saskaņošanai būvvaldē”. 

 

Domes deputāte I.Kokina lūdz iekļaut darba kārtībā  jautājumu “Par publiskās apspriešanas 

laikā iesniegtā priekšlikuma iekļaušanu Daugavpils teritorijas plānojuma redakcijas 2.0. 

pilnveidotajā redakcijā”. 

 

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

H.Soldatjonoka,J.Lāčplēsis), PRET – 8 (R.Eigims, A.Elksniņš, L.Jankovska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: 

 

Neiekļaut darba kārtībā. 

 



4 
 

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

diviem papildjautājumiem.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 Domes sēdes darba kārtību ar diviem papildjautājumiem. 

 

1.§ (143.) 

 

Par Latviešu kultūras centra 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

R.Osmane, A.Elksniņš 

 

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

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

Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 Latviešu kultūras centra (reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas ielā 22A, 

Daugavpilī) 2018.gada pārskatu. 

 

2.§ (144.) 

 

Par apropriācijas pārdali  

R.Osmane, A.Elksniņš 

 

A.Broks izsaka priekšlikumu, paskaidrojuma rakstā 2019.gada ieņēmumu un izdevumu 

tāmes grozījumos mainīt algas pieaugumu koncertmeistaram nevis galvenajam diriģentam. 

Deputāti atbalsta tehnisko labojumu. 

                                     

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu 

Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Samazināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā “Iestādes 

darbības nodrošināšana” par 13 186 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit seši  eiro, 

00 centi) saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Latviešu kultūras centram pamatbudžeta programmā „Amatieru un 

profesionālo kolektīvu vadība un darbība” par  13 186 EUR ( trīspadsmit tūkstoši viens simts 

astoņdesmit seši eiro 00 centi) iestādes darbības nodrošināšanai, saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

2. Latviešu kultūras centra pamatbudžeta programmas „Amatieru un profesionālo 

kolektīvu vadība un darbība” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam 

grozījumi. 
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3.§ (145.) 

 

Par atļauju slēgt līgumu par Vienības nama ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēmas 

vienkāršoto atjaunošanu 

R.Osmane, I.Kokina, J.Lāčplēsis, E.Upeniece, V.Kononovs, L.Jankovska, 

A.Zdanovskis, A.Elksniņš 

 

I.Kokina jautā, vai būs iespējams saņemt kredītu 75%, kas nav paredzēts budžetā? 

E.Upeniece atbild, ka 9.aprīlī gatavojamies iesniegt dokumentus valsts padomē, lai ņemtu 

kredītu. 

J.Lāčplēsis piebilst, ka lēmuma projekts nav pat atļauju ņemt kredītu, bet ir par atļauju 

noslēgt līgumu, ja finansējums ir, tad lēmums nav vajadzīgs, bet ja budžetā finansējuma nav, tad 

nedrīkst slēgt līgumu. 

E.Upeniece atbild, ka tieši tā,  iestādes vadītājs atbilstoši likumdošanai var rīkoties to 

līdzekļu ietvaros, kas ir apstiprināti tāmē, šobrīd Latviešu Kultūras centram tāmē šie līdzekļi nav 

apstiprināti, līdz ar to iestādes vadītājs nevar uzņemties tādu saistību. 

J.Lāčplēsis jautā, kurš likuma pants atļauj deputātiem noslēgt līgumu? 

E.Upeniece atbild, ka likums “Par pašvaldībām” atļauj izskatīt jeb kuru jautājumu 

deputātiem. 

V.Kononovs jautā, līguma noslēgšana nebūs šķērslis kredīta pieprasīšanai? 

E.Upeniece atbild, protams nebūs. 

L.Jankovaska, ja noslēgsim līgumu un pēkšņi finansējuma nav un kredīta nav, kas tad riskē 

un kas šo jautājumu risina? 

E.Upeniece atbild, budžetā esat apstiprinājuši 1,3 miljonu investīciju līdzekļus, ja kaut kas 

notiek ar kredītu, tad mēs visus objektus finansēsim no tam naudām un grozīsim budžetu. 

L.Jankovska jautā kāpēc tagad nevaram iedalīt nepieciešamo summu no investīciju 

līdzekļiem un nākošos objektus risināt un finansēt savādāk? 

E.Upeniece uzskata, ka tā būtu nepareizi darīt, jo tā ir pietiekoši liela summa, kur mēs varam 

paņemt kredītu. 

L.Jankovska jautā, vai pārējiem objektiem nevarēsim ņemt kredītu? 

E.Upeniece atbild, ka šogad varam ņemt jeb kam līdzfinansējot līdz 25%, izņēmums ir 

izglītības objektiem, ja mēs no 1,3 miljoniem samaksāsim savus investīciju procentus, tad paliks 0 

un kredītus vairāk ņemt nevarēsim. 

L.Jankovska jautā, vai lēmuma projekts, kurš tiek piedāvāts deputātiem balsošanai, vai tas ir 

atbilstošs Latvijas Republikas likumdošanai? 

A.Elksniņš atbild, ka ir pieņemts  pašvaldības budžets ar  saistošo noteikumu spēku un ir 

apstiprināts 9.pielikums, mūsu rīcība atbilst sasitošajiem noteikumiem. 

A.Zdanovskis jautā, cik ir ugunsdzēsības departamenta pārbaužu norādījumu, ka Vienības 

nama ugunsdzēsēju sistēma neatbilst prasībām? 

R.Osmane atbild, ka sākot no 2012.gada neatbilst prasībām. 

A.Zdanovskis jautā, kurš uzņemsies atbildību ja kaut kas notiek šaurajās izejās? 

R.Osmane atbild, kad bija atbraukusi Valsts Būvniecības inspekcija  bija sastādīti protokolu 

akti, būvprojekts ir izstrādāts, pagājušajā gadā tika rakstītas vēstules uz visām ministrijām, kur 

solīja, ka valsts palīdzēs līdzfinansēt, jo tas ir nepieciešams un mēs esam trešās kategorijas ēka. 

A.Zdanovskis jautā, cik liela iespēja, ka pie nākamās pārbaudes slēgt ēku? 

R.Osmane atbild, ja aprīlī būs pārbaude, tad var slēgt visu Vienības namu. 

A.Zdanovskis jautā, cik ilgs ir piedāvājuma termiņš firmai, kura uzvarēja ? 

R.Osmane atbild, ka 31.martā. 

I.Kokina jautā, ir plānots 9.aprīlī  saņemt aizņēmumu, tad varbūt lēmumam vajadzēja būt 

nevis par līguma slēgšanu, bet par aizņēmuma ņemšanu? 



6 
 

E.Upeniece atbild, 3. aprīlī valsts apstiprinās budžetu, dokumentus Padomes sēdei ir 

jāiesniedz līdz 9.aprīlim, šāds lēmums ir vajadzīgs, lai noslēgtu līgumu. 

Debates. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.apakšpunktu un 

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2018.gada 8.novembra lēmumu (iepirkuma 

komisijas sēdes protokols Nr.3) atklātā konkursā “Vienības nama ugunsdzēsības un ūdensapgādes 

sistēmas vienkāršotā atjaunošana”, identifikācijas numurs DPD 2018/137,   ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti 

balsojot:         PAR – 9 (A.Broks, A.Elksniņš, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 3 (J.Dukšinskis, R.Joksts, 

J.Lāčplēsis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs” 

(reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils) slēgt Uzņēmuma līgumu ar 

SIA “ENERGOBALTIKA” (reģ.Nr.41503028198, juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 5-2,4, 

Daugavpils) par Vienības nama ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēmas vienkāršotu atjaunošanu. 

2. Līguma saistību izpildei paredzēt finansējumu no pašvaldības budžeta un aizņemtajiem 

līdzekļiem. 

 

4.§ (146.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 2018.gada pārskata apstiprināšanu  

E.Kleščinska, A.Elksniņš 

 

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

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

Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 Kultūras pārvaldes (reģ.Nr.90001206849, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 

 
                                     

5.§ (147.) 

 

Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 2018.gada pārskata apstiprināšanu  

R.Ģiptere, A.Elksniņš 

 

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

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

Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 Novadpētniecības un mākslas muzeja (reģ.Nr.90000030377, 

juridiskā adrese: Rīgas ielā 8, Daugavpilī) 2018.gada pārskatu.  
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6.§ (148.) 

 

Par Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes „Latgales zoodārzs”  

2018.gada pārskata apstiprināšanu  

M.Pupiņš, A.Elksniņš 

 

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

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

Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 pašvaldības budžeta iestādes “Latgales zoodārzs” 

(reģ.Nr.90000705874, juridiskā adrese: Vienības ielā 27, Daugavpilī) 2018.gada pārskatu. 
                                     
 

7.§ (149.) 

 

Par Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas  

teritoriālā centra 2018.gada pārskata apstiprināšanu  

V.Plonis, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.5, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR 

– 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 

(reģ.Nr.90000065913, juridiskā adrese: 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī) 2018.gada pārskatu. 

 

8.§ (150.) 

 

Par Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola 

„Saules skola”” 2018.gada pārskata apstiprināšanu  

I.Kokina, A.Elksniņš 

 

Deputāte I.Kokina nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta 

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

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

Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, 

atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

Apstiprināt Profesionālās izglītības centra “Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskolas“Saules skola”” (reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules ielā 6/8, Daugavpilī) 

2018.gada  pārskatu. 

 

9.§ (151.) 

 

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2018.gada pārskata apstiprināšanu  

M.Isupova, A.Elksniņš 

 

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

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

Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 Izglītības pārvaldes (reģ.Nr.90009737220, juridiskā 

adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī) 2018.gada pārskatu. 
 

10.§ (152.) 

 

Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2018.gada pārskata apstiprināšanu  

I.Utināns, A.Elksniņš 

 

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

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

Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 Bērnu un jaunatnes sporta skolas (reģ.Nr.90009242212, juridiskā 

adrese: Kandavas ielā 17A, Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 
 

 

11.§ (153.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

„Daugavpils Futbola skola” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

N.Ļubļins, A.Elksniņš 

 

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

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

Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, 
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atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

“Daugavpils Futbola skola” (reģ.Nr.90010967169, juridiskā adrese: Kandavas  ielā 17A, 

Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 

                                     

 

 

 

12.§ (154.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 2018.gada 

pārskata apstiprināšanu  

A.Pudāns, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot:         

PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības 

pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) 2018.gada  

pārskatu. 

 

 

13.§ (155.) 

 

Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, nodošanu  

Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē  

T.Binders, A.Elksniņš 

 

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

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

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” 99.punktu, kas apstiprināti ar Daugavpils 

pilsētas domes lēmumu Nr.48 no 14.02.2019., atklāti balsojot:   PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Nodot Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” nekustamo īpašumu (turpmāk – 

Nekustamais īpašums) Stropu ielā 40, Daugavpilī, kas sastāv no būvēm, būvju kadastra 

apzīmējums 0500 027 0306 001 ar bilances vērtību 4011,46 EUR (četri tūkstoši vienpadsmit eiro 

46 centi); būvju kadastra apzīmējums 0500 027 0306 002, ar bilances vērtību  5232,48 EUR (pieci 

tūkstoši divi simti trīsdesmit divi eiro 48 centi), un saimniecības pamatlīdzekļus (vārtus) ar kopējo 

bilances vērtību 1713,09 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīspadsmit eiro 9 centi) un apkures 

katlu ar bilances vērtību 8785,11 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci eiro 11 

centi). 
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2. Domes izpilddirektorei izveidot komisiju ilgtermiņa ieguldījumu nodošanai – 

pieņemšanai. 

3. Ilgtermiņa ieguldījumus nodot Daugavpils pilsētas domei ar 2019.gada 1.maiju. 

 

Pielikumā: Pamatlīdzekļu kartītes. 

 

14.§ (156.) 

 

Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas un saimniecības pamatlīdzekļu 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās 

saimniecības pārvalde” 

T.Binders, A.Elksniņš 

           

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

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

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

2019.gada 13.marta Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 

vēstuli, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8 un 

to, ka nekustamais īpašums nepieciešams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” darbības nodrošināšanai, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 2019.gada 1.maiju nodot bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 

5A, Daugavpilī, turpmāk – Iestāde, Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma (turpmāk 

– Īpašums) daļu Stropu ielā 40, Daugavpilī: 

1.2. Nedzīvojamās iekštelpas – Garāža ar kopējo platību 99,6 m
2
 ar kadastra apzīmējumu 

būvju kadastra apzīmējums 0500 027 0306 001 (telpu grupa Nr.1) ar bilances vērtību 4011,46 

EUR (četri tūkstoši vienpadsmit eiro 46 centi). 

1.3. Saimniecības pamatlīdzekļus (vārtus) ar bilances vērtību 1713,09 EUR (viens tūkstotis 

septiņi simti trīspadsmit eiro 9 centi). 

2. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku. 

3. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – vides aizsardzības darbības nodrošināšana un 

Iestādes pamatlīdzekļu un inventāra uzglabāšanai.  

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

3.punktā paredzētajam mērķim, lietot to tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošināt 

Īpašuma uzturēšanu un segt ar tā uzturēšanu saistītos izdevumus. 

5. Iestādei ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu atpakaļ 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja tiek lauzts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā. 

6. Uzdot Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot līguma projektu par Īpašuma 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Iestādei. 

7. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru parakstīt līgumus par Īpašuma 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

 

15.§ (157.) 

 

Par apropriācijas pārdali 

T.Binders, A.Elksniņš 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8,     atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās 

saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpilī) 

pamatbudžeta programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Atkritumu apsaimniekošana” par     29 329 

EUR saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Palielināt  apropriāciju pamatbudžeta programmā „Pilsētas vides objektu uzturēšana un 

veidošana”  par  16 353 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un 

veidošana”  par  12 976 EUR saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta 

programmas „Atkritumu apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes  

grozījumi 2019.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta 

programmas „Pilsētas vides objektu un veidošana ” ieņēmumu un izdevumu tāmes  

grozījumi 2019.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta 

programmas „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un veidošana” ieņēmumu un    

izdevumu tāmes  grozījumi 2019.gadam. 

 

 

16.§ (158.) 

 

Par apropriācijas pārdali Latgales Centrālās bibliotēkas projektā  

„Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes  

un izglītības atbalstam Austrumaukšaitijā un Dienvidlatgalē  

J.Šapkova, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8,  atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Latgales Centrālās bibliotēkas (reģ.Nr.90000066637, juridiskā adrese: Rīgas ielā 22A, Daugavpilī) 

pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”, 

saskaņā ar pielikumu.  

 

Pielikumā: Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta programmas “Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam 

grozījumi. 

 

17.§ (159.) 
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Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” 

J.Stivriņš, J.Lāčplēsis, A.Elksniņš 

 

J.Lāčplēsis jautā, cik kopā izmaksās šautuves sektora ķieģeļu mūra pašnesošās sienas 

atjaunošana Raiņa ielā 29? 

J.Stivriņš atbild, ka kopā izmaksās 17 364 EUR. 

A.Elksniņš jautā, vai varētu paskaidrot visu specifikāciju? 

J.Stivriņš atbild, ka specifikācija tika pasūtīta un akceptēta Būvvaldes departamentā, visas 

tāmes ir saskaņotas un projektēšanas darbi ir veikti atbilstoši Latvijas Būvniecības nolikumam. 

Debates. 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 8 (R.Eigims, 

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

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

H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

5812,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti divpadsmit eiro) apmērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādei “Sporta pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpils) 

šautuves sektora ķieģeļu mūra pašnesošās sienas atjaunošanai Raiņa ielā 29, Daugavpilī. 

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

programmas „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” 

ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumus 2019.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta programmas 

„Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” 

ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

18.§ (160.) 

 

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts 

 finansējums sporta organizācijām” apstiprināšanu 

J.Stivriņš, A.Zdanovskis, J.Dukšinskis, E.Upeniece, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš 

 

Debates. 

 

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

7.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.7 un Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumus Nr.3 “Kārtība, 

kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”. 



13 
 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28.septembra lēmumu 

Nr.524 (prot.Nr.32, 9.&) “Par noteikumu apstiprināšanu”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumi Nr.3 “Par kārtību, kādā tiek 

piešķirts finansējums sporta organizācijām”. 

 

 

19.§ (161.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos  

noteikumos Nr.10 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 

piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai” 

J.Oļenovs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.
2
 panta piekto 

daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes 

protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu 

Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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 28.marta saistošos noteikumus Nr.7 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

atjaunošanai””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta saistošie noteikumi Nr.7 ”Grozījumi 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

20.§ (162.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta 

lēmumā Nr.95  „Par atbalstu projektam” 

D.Krīviņa, 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.marta 

sēdes protokolu Nr.5, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2019.gada 14.marta 

sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot: PAR – 8 (R.Eigims, A.Elksniņš, L.Jankovska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 6 (A.Broks, 
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J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

Veikt grozījumus un izteikt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta lēmuma Nr.95 

pielikumu šādā redakcijā.  

 

21.§ (163.) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas                                       

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019.gada 14.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5  „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu 

Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 

28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā “Daugavpils kultūras atbalsta 

biedrības” (reģ.Nr.40008156126) 2019.gada  13.marta  pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes 

Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR 

– 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu 417,45 EUR apmērā (četri simti septiņpadsmit eiro, 45 centi ) 

“Daugavpils kultūras atbalsta biedrībai” (reģ.Nr.40008156126) dalības braucienam, lai piedalītos X 

Latvijas pūtēju orķestru konkursā  Siguldā 2019.gada 30.martā.   
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

22.§ (164.) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas                                       

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019.gada 14.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5  „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu 

Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar Domes 2016.gada 

28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā Biedrības "Baltkrievu kultūrizglītības 

biedrība "UZDIM"" (reģ.Nr.40008004087) 2019.gada 18.marta pieteikumu,  Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.7, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  līdzfinansējumu 145,20 EUR apmērā (viens simts četrdesmit pieci eiro, 20 centi ) 

Biedrībai “Baltkrievu kultūrizglītības biedrība “UZDIM”” (reģ.Nr.40008004087) Baltkrievu svētdienu 
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skolas “Vjasjolka” audzēkņu dalības braucienam, lai piedalītos XXX Latvijas mazākumtautību 

bērnu un jauniešu Sporta svētkos Rīgā, 2019.gada 7.aprīlī.   
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

23.§ (165.) 

 

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 – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, 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 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); 

4.3. komisijas 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); 
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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); 

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. Jānis Vagalis (SIA “Labiekārtošana - D” valdes loceklis); 

4.3.29. Jeļena Lapinska (SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle); 

4.3.30. Andris Jemeļjanovs (SIA “Daugavpils ūdens” Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas 

brigadieris); 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests  

 

 

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

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

 

mob.t. 26422184, e-pasts inara.vonda@ludza.lv 

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

e-pasts: andrejs.elksnins@daugavpils.lv) 
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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. 54 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 

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. 6672820, 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” 

 

 

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
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
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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” 

Valērijs Gomolko 

 

mob.t. 20003497, e-pasts: info@dsatiksme.lv 

SIA “Daugavpils ūdens” 

Jeļena Lapinska 

Andris Jemeļjanovs 

 

mob.t. 25626696, e-pasts: lapinska@daugavpils.udens.lv, 

mob.t. 25418111, e-pasts: jemeljanovs@daugavpils.udens.lv  

SIA “Labiekārtošana - D” 

Jānis Vagalis 

 

mob.t. 27899227, janis.vagalis@labiekartosana.lv, 

info@labiekartosana.lv  

SIA “SPECMEISTARS” 

Pjotrs Dedeļs 

 

mob.t. 29239820 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“. 

 

 

24.§ (166.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 1998.gada 25.jūnija noteikumu Nr.448 (protokols Nr.14, 35.§) 

“Par zemes gabalu rezervēšanu apbedījumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem  

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

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

Satversmes tiesas 2019.gada 5.marta spriedumu lietā Nr.2018-08-03, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

 

Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 1998.gada 25.jūnija noteikumus 

Nr.448 (protokols Nr.14, 35§) “Par zemes gabalu rezervēšanu apbedījumiem”. 

!!! 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” 

mailto:raitis.kikusts@ddzksu.lv
mailto:lapinska@daugavpils.udens.lv
mailto:jemeljanovs@daugavpils.udens.lv
mailto:janis.vagalis@labiekartosana.lv
mailto:info@labiekartosana.lv
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25.§ (167.) 

 

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

biedrībai „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

3.punktu, 15.panta 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.
1 

punktu, trešo, trešo prim, piekto 

un sesto daļu,  

     izskatot biedrības “Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” 2019.gada 5.februāra 

iesniegumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas domes, turpmāk – Dome, Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentā 05.02.2019. ar Nr.313/5.1.-1) un 2019.gada 27.februāra iesniegumu (reģistrēts 

Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 27.02.2019. ar Nr.735/5.1.-1) ar lūgumu nodot 

bezatlīdzības lietošanā neapdzīvojamās telpas Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, uz pieciem gadiem ar 

mērķi telpās izveidot kontracepcijas un reproduktīvas veselības galeriju ar eksponātiem, veikt 

izglītojošos seminārus jauniešiem un sociālā riska ģimenēm,  

     ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 0500 011 1724 001, ar 

sākotnējo vērtību 259004,00 EUR (divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri eiro un 00 centi) un 

zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 011 1724, ar sākotnējo vērtību 9375,00 EUR (deviņi 

tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci eiro un 00 centi), nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils 

pilsētas pašvaldība nodrošina autonomās funkcijas – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, īstenošanu, kā arī to, ka nekustamais 

īpašums ietilpst valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Daugavpils cietokšņa apbūve” (valsts 

aizsardzība Nr.4687) un pilsētbūvniecības piemineklī “Daugavpils cietoksnis ar priekštilta 

nocietinājumu” (valsts aizsardzība Nr.7428), lai tas tiktu pēc iespējas pilnvērtīgāk saglabāts, 

apsaimniekots un izmantots sabiedrības labā, realizējot pašvaldības minēto funkciju, Valsts 

ieņēmumu dienesta 2019.gada 18.janvāra lēmumu Nr.30.6-8.71/34366, ar kuru biedrībai 

“Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss darbības jomās – labdarība, slimību profilakse, izglītības veicināšana, Domes Īpašuma 

komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.6, Domes Izglītības un kultūras jautājumu 

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

21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, 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. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Veselības 

veicināšanas un izglītošanas biedrība”, reģistrācijas Nr.40008281637, juridiskā adrese: Daugavas 

iela 6-3, Daugavpils, turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma ar kadastra Nr.0500 011 1724 Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļu – neapdzīvojamās 

telpas, kas telpu eksplikācijā atzīmētas ar Nr.1, 2, 3, 4, 5 (telpu grupa 003), 253,2 m
2
 platībā būves 

kadastra apzīmējums 0500 011 1724 001, un zemesgabala 5140 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 

0500 011 1724, 2532/48539 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums. Neapdzīvojamām telpām ir 

nepieciešams remonts. 

     2. Uzdot Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot līguma projektu par Īpašuma 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai ar šādiem nosacījumiem: 

     2.1. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2024.gada 31.martam, bet ne ilgāk kā uz 

laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss; 



20 
 

     2.2. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – reproduktīvas veselības galerijas izveide, 

izglītojošos semināru organizēšana jauniešiem un sociālā riska ģimenēm; 

     2.3. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 

2.2.punktā paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī 

nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus;  

     2.4. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja: 

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

2.1.punktā norādītā termiņa; 

     2.4.2. iestājies lēmuma 2.1.punktā noteiktais termiņš vai Biedrībai ir anulēts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss; 

     2.4.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim. 

     3. Pilnvarot Domes izpilddirektoru parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā.  

 

26.§ (168.) 

 

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.100000586337, 100000586345, 

100000586347, 100000586353, 100000586354, 100000585891, 100000585893, 100000586348, 

100000586190, 100000586189, 100000422760), atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē: 

1.1. zemes gabalu 39 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2232, Balvu ielā 1C k-4, 128, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 217,00 EUR (divi simti septiņpadsmit eiro); 

1.2. zemes gabalu 30 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 006 1639, Bauskas ielā 114  k-2, 

54, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 70,00 EUR (septiņdesmit eiro); 

1.3. zemes gabalu 52 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1911, Balvu ielā 1C k-2, 100, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 371,00 EUR (trīs simti septiņdesmit viens eiro); 

1.4. zemes gabalu 42 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2231, Balvu ielā 1C k-4, 127, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 233,00 EUR (divi simti trīsdesmit trīs eiro); 

1.5. zemes gabalu 48 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1355, Balvu ielā 1C k-15, 

547, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 342,00 EUR (trīs simti četrdesmit divi eiro); 

1.6. zemes gabalu 414 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0142 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 037 0151), Liliju ielas 2 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 116,00 EUR 

(viens simts sešpadsmit eiro); 

1.7. zemes gabalu 149 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 0061 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 004 0063), Puškina ielas 53 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 32,00 

EUR (trīsdesmit divi eiro); 

1.8. zemes gabalu 1203 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0317, (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 026 0003), ar kadastrālo vērtību 4197,00 EUR (četri tūkstoši viens simts 

deviņdesmit septiņi eiro); 
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1.9. zemes gabalu 1133 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 009 0023 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 009 0028), Kārklu ielā 16A, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 6203,00 EUR 

(seši tūkstoši divi simti trīs eiro); 

1.10. zemes gabalu 2994 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 009 0022 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 009 0027), Kārklu ielā 22, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 21287,00 EUR 

(divdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit septiņi eiro); 

1.11. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavpilī, Miera ielā 129, dzīvokļa īpašumu Nr.4 ar 

kadastra Nr.0500 903 0583, kas  sastāv no dzīvokļa Nr.4, būves, kadastra apzīmējums 

05000047418001, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 05000047418, 264/1262 kopīpašuma 

domājamām daļām, ar kadastrālo vērtību 1614,00 EUR (viens tūkstotis seši simti  četrpadsmit 

eiro). 

     2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, sakarā ar:  

- zemes gabala 1133 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 009 0023 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 009 0028), Kārklu ielā 16A, Daugavpilī,  

- zemes gabala 2994 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 009 0022 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 009 0027), Kārklu ielā 22, Daugavpilī,  

atdalīšanu no zemes gabala Kārklu ielā 16, Daugavpilī, nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 009 

1706, izdarīt grozījumus grāmatvedības uzskaites dokumentos un  ņemt uzskaitē zemes gabalu 

3497 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 009 0024 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 009 

1706) Kārklu ielā 16, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 19145,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši 

viens simts četrdesmit pieci eiro). 

 

 

 

 

 

 

27.§ (169.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370138, 

Liliju ielas 55 rajons, Daugavpils, pārdošanu  

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmuma 

Nr.177 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.11.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 

2018.gada 9.augusta lēmumu Nr.409 “Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (10.punkts), Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 308 m
2
 platībā ar kadastra apzīmējumu 

05000370138 (kadastra Nr.05000370147), Liliju ielas 55 rajonā, Daugavpilī (turpmāk 

Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 1294,00 EUR (viens tūkstotis divi simti 

deviņdesmit četri eiro 00 centi) apmērā.  

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

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

norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu 
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jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma 

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

kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

     3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

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

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

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

cenu 1294,00 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri eiro); 

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

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

tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā. 

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

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budžetā. 

 

28.§ (170.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270021, 

 Stropu ielas 41 rajons, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta piekto daļu, 8.panta 

trešo un septīto daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta astotās daļas 

1.punktu, Zemesgrāmatu apliecībām: nodalījuma Nr.100000584616 un Nr.100000193413, 

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

“Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.7.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 2018.gada 

14.jūnija lēmumu Nr.291 “Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai”, 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.2 (7.punkts), to, ka zemes starpgabals, 

kadastra apzīmējums 05000270021, Stropu ielas 41 rajonā, Daugavpilī, piegul nekustamajam 

īpašumam Stropu iela 41, Daugavpils, un to var izmantot tikai šī nekustamā īpašuma īpašnieks lai 

nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 

21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, 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. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 83 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

0500 0270021 (kadastra Nr.05000270023), Stropu ielas 41 rajonā, Daugavpilī, nosacīto cenu 

664,00 EUR (seši simti sešdesmit četri eiro 00 centi) apmērā. 

      2. Pārdot zemes vienību 83 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000270021, Stropu   ielas 41 

rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), par nosacīto cenu 664,00 EUR (seši simti sešdesmit 

četri eiro 00 centi) tam pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000270216, Stropu iela 41, 

Daugavpils, īpašniekam, turpmāk -  Pircējs.  

      3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:  

      3.1. līdz līguma noslēgšanai jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma 

maksas, galīgo norēķinu var veikt gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas; 
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     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. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.4. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemesgabalu nedalīt, neatsavināt 

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.5. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

pirkuma maksas samaksas. 

      4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu.              

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

pašvaldības budžetā. 

      6. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

 6.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, pēc visas pirkuma maksas samaksas, 

norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

29.§ (171.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103053,  

Balvu ielā 11B, 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.100000585011 un Nr.100000577049, nodrošinot Daugavpils pilsētas 

domes 2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.61 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 

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

un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu Nr.3 (9.punkts), Domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 37 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000103053 (kadastra Nr.05000100014), Balvu ielā 11B, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), 

nosacīto cenu 380,00  EUR (trīs simti astoņdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmējums 05000103053001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000577049), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 

380,00 EUR (trīs simti astoņdesmit 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; 
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     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. 

     

30.§ (172.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102215,  

Balvu ielā 1C k-4 – 112,  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.100000584985 un Nr.100000566615, nodrošinot Daugavpils pilsētas 

domes 2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.61 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 

1.7.apakspunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 

un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu Nr.3 (8.punkts), Domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 48 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000102215, Balvu ielā 1C k-4 - 112, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu       

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

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmejums 05000102215001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000566615), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 

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

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 



25 
 

     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. 

     

31.§ (173.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283909,  

Butļerova ielā 1 k-7 - 153, 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.100000584982 un Nr.1056-A, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 

2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.61 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1.apakspunkta 

izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu Nr.3 (2.punkts), Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 44 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000283909, Butļerova ielā 1 k-7 - 153, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

360,00  EUR (trīs simti sešdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005283901 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.1056-A), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 360,00 EUR (trīs simti 

sešdesmit 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.   
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     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. 

     

32.§ (174.) 

 

Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.36 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.36 Dīķu ielā 41, Daugavpilī, īrnieces 

atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 13.03.2019. ar Nr.307/1.2.-16) par dzīvojamās mājas 

Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.36 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

domes Īpašuma komitejas 21.03.2019. sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 21.03.2019. sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, 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 dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.36, 

kadastra numurs 0500 903 4425, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.36, mājas (kadastra apzīmējums 

05000090603001) un zemes gabala 3736 m
2
 platībā, kadastra Nr.0500 009 0603, 6012/266276 

kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē 

par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.36, kadastra numurs 0500 

903 4425, pārdošanu. 

 

33.§ (175.) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 036 1406, nodošanu atsavināšanai  

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 2.
1
panta otro daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un otro 

daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

domes Īpašuma komitejas 21.03.2019. sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 21.03.2019. sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu 4735 m² 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 036 1406, Vaļņu ielā 30, Daugavpilī. 

     2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 036 1406, novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

     3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 036 1406, pārdošanu izsolē organizēt izsoles 

komisijai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Aleksejs Nikolajevs (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs). 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece: 

Aija Vilcāne (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma 

atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja). 

Komisijas locekļi: Svetlana Kraine (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

juristes p.i.), 

 Marika Gabrunova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecāka speciāliste), 

 Ingrīda Ilarionova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecāka speciāliste). 

     4. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt 

nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, izsoles noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

 

34.§ (176.) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 026 0317, nodošanu atsavināšanai  

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 2.
1
panta otro daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un otro 

daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

domes Īpašuma komitejas 21.03.2019. sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 21.03.2019. sēdes protokolu Nr.8, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, 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, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu 1203 m² 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0317 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 026 0003). 

     2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 026 0317, novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

     3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 026 0317, pārdošanu izsolē organizēt izsoles 

komisijai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Aleksejs Nikolajevs (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs). 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece: 

Aija Vilcāne (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma 

atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja). 
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Komisijas locekļi: Svetlana Kraine (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

juristes p.i.), 

 Marika Gabrunova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecāka speciāliste), 

 Ingrīda Ilarionova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecāka speciāliste). 

     4. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt 

nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 026 0003  izsoles noteikumus, apstiprinot tos Domes 

sēdē. 

 

 

35.§ (177.) 

 

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 un otro 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 

21.03.2019. sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 21.03.2019. sēdes 

protokolu Nr.8, atklāti balsojot:    PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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 48 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1355, Balvu ielā 1C 

k-15, 547, Daugavpilī; 

     1.2. apbūvētu zemes gabalu 42 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2231, Balvu ielā 1C 

k-4, 127, Daugavpilī; 

     1.3. apbūvētu zemes gabalu 52 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1911, Balvu ielā 1C 

k-2, 100, Daugavpilī; 

     1.4. apbūvētu zemes gabalu 39 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2232, Balvu ielā 1C 

k-4, 128, Daugavpilī; 

     1.5. apbūvētu zemes gabalu 30 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 006 1639, Bauskas ielā 

114 k-2, 54, Daugavpilī; 

     1.6. apbūvētu zemes gabalu 603 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 019 0113, Rasas ielā 

16, Daugavpilī; 

     1.7. apbūvētu zemes gabalu 600 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 005 2013, Aizpilsētas 

ielā 20, Daugavpilī; 

     1.8. apbūvētu zemes gabalu 475 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 1914, Dāliju ielā 

23, Daugavpilī; 

     1.9. apbūvētu zemes gabalu 2727 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 035 0110, Vaļņu ielā 

4B, Daugavpilī; 

     1.10. zemes starpgabalu 414 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0142 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 037 0151), Liliju ielas 2 rajonā, Daugavpilī; 

     1.11. zemes starpgabalu 308 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0138 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 037 0147), Liliju ielas 55 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 
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izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības īpašuma tiesību uz zemes gabalu nostiprināšanu 

zemesgrāmatā. 

 

36.§ (178.) 

 

Par dzīvojamās mājas Konstantīna ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra 

numuru 0500 903 3413,  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.706, Daugavpils pilsētas domes 

izsoles komisijas 2019.gada 6.marta izsoles protokolu Nr.4 un sakarā ar to, ka (vārds un uzvārds) 

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

903 3413, Konstantīna ielā 6-4, Daugavpilī, ir samaksājis pirmo iemaksu par atsavināmo 

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

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. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra numurs 0500 903 3413, Konstantīna ielā 6, 

Daugavpilī, 2019.gada 6.marta izsoles rezultātus un noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra 

numurs 0500 903 3413, pirkuma līgumu ar (vārds un uzvārds), (personas kods), turpmāk – 

Pircējs, par nosolīto cenu 6950,00 EUR (seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit eiro).  

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

līgumu, norakstīt no pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Konstantīna ielā 6, Daugavpilī, 

dzīvokļa īpašumu Nr.4, kadastra numurs 0500 903 3413, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, 

mājas (kadastra apzīmējums 0500 011 1612 001) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 

011 1612 555/1907 kopīpašuma domājamās daļas, un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentu nodot šo nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

37.§ (179.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” kartodroma Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, būvprojekta minimālā sastāvā 

izstrādei, būvprojekta ieceres dokumentācijas (master-plan) saskaņošanai CIK-FIA 

(Commission Internationale de Karting-FIA) un būvprojekta saskaņošanai būvvaldē 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

saistošo noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” 8.punktu,  

sakarā ar 2017.gada 29.novembrī starp Daugavpils pilsētas domi (turpmāk – Dome), 

reģistrācijas Nr.90000077325, un SIA “REM PRO”, reģistrācijas Nr.41503041904, noslēgtā 

Uzņēmuma līgumu par kartodroma, Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, būvprojekta minimālā sastāvā 

izstrādi, būvprojekta ieceres dokumentācijas (master-plan) saskaņošanu CIK-FIA (Commission 

Internationale de Karting-FIA) un būvprojekta saskaņošanu būvvaldē daļējo izpildi - saskaņota 

būvprojekta iesniegšanu ekspertīzes veikšanai, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 28.marta ārkārtas sēdes protokolu Nr.9,  atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”  

20326 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit seši eiro) Daugavpils pilsētas domei 

(reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,   LV-5401) kartodroma 

Blāzmas ielā 11, Daugavpilī, būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei, būvprojekta ieceres 

dokumentācijas (master-plan) saskaņošanai CIK-FIA (Commission Internationale de Karting-FIA) 

un būvprojekta saskaņošanai būvvaldē. 

2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas “Sporta objektu investīciju projekti” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumus 2019.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

3. Domes Finanšu daļai kārtējos pašvaldības budžeta grozījumos samazināt 2019.gada 

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

9.pielikuma otro rindu  “Kartodroma “Blāzma” būvprojekta izstrāde par 20326 EUR (divdesmit 

tūkstoši trīs simti divdesmit seši eiro). 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes budžeta  programmas “Sporta objektu investīciju projekti” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

38.§ (180.) 

 

Par Daugavpils teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 pilnveidošanu atbilstoši institūciju 

atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem 

I.Kokina, S.Trošimovs, A.Elksniņš 

 

I.Kokina lūdz iekļaut Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 2.0. pilnveidotā 

redakcijā publiskās apspriešanas laikā iesniegto priekšlikumu:  papildināt Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu 36.punktu: “visa Pašvaldības teritorijā aizliegts” ar apakšpunktu 36.12. 

“sadzīves atkritumu vai no atkritumiem iegūtā kurināmā sadedzināšanas iekārtu būvniecība, 

novietošana, ierīkošana un darbība”. 

I.Kokina iebilst, “Privātmājas īpašnieks nedrīkst savā pagalmā dedzināt lapas, bet toties 

dedzināt 20 000 tonnu gadā no atkritumiem iegūtā kurināmā mēs atļaujamies pēc sirdsapziņas 

pārmetumiem”. 

 

A.Elksniņš nepiekrīt I.Kokinai, jo ir Daugavpils pilsētas domes lēmums par atkritumu 

dedzināšanas pārtraukšanu projekta realizāciju, par ko visi deputāti ir nobalsojuši un lūdz 

pievienot lēmumu protokolam. 

 

Debates. 

 

A.Elksniņš piedāvā priekšlikumu papildināt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

36.punktu :”Visā teritorijā aizliegtā izmantošana: 36.11. „sadzīves atkritumu vai no atkritumiem 

iegūtā kurināmā sadedzināšanas iekārtu uzstādīšana un darbība, ja tas rada vides piesārņošanu vai 

ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu”. 

   Debates. 

 

A.Elksniņš aicina deputātus balsot par I.Kokinas priekšlikumu, papildināt Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 36.punktu: “visa Pašvaldības teritorijā aizliegts” ar 

apakšpunktu 36.12. “sadzīves atkritumu vai no atkritumiem iegūtā kurināmā sadedzināšanas 

iekārtu būvniecība, novietošana, ierīkošana un darbība” . 
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 Deputāts I.Prelatovs nebalso. 

 

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

H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 7 (R.Eigims, A.Elksniņš, L.Jankovska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, A.Zdanovskis), nolemj: priekšlikums nav pieņemts. 

 

A.Elksniņš aicina deputātus balsot par savu priekšlikumu, papildināt Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 36.punktu :”Visā teritorijā aizliegtā izmantošana: 36.11. 

„sadzīves atkritumu vai no atkritumiem iegūtā kurināmā sadedzināšanas iekārtu uzstādīšana un 

darbība, ja tas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu”. 

 

  Deputāts I.Prelatovs nebalso. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 7 (R.Eigims, A.Elksniņš, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, A.Zdanovskis), ATTURAS -6 (A.Broks, J.Dukšinskis, I.Kokina, R.Joksts,  

J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), PRET – nav, nolemj: atbalstīt priekšlikumu. 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 23.panta 

pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu, 88.2.apakšpunktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes 10.10.2016. lēmumu Nr.624 “Par Daugavpils teritorijas plānojuma 

izstrādes uzsākšanu” (grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.12.2018. lēmumu Nr.707) un 

Daugavpils pilsētas domes 17.01.2019. lēmumu Nr.7 “Par Daugavpils pilsētas teritorijas 

plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 

2019.gada 22.februāra sēdes lēmumu Nr.9.-10, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1. Pilnveidot Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakciju 2.0.un Vides pārskata 

projektu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

2. Lēmumu par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši 

institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā 

stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS), 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv.    

3. Paziņojumu par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu 

atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem ievietot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv un 

publicēt paziņojumu vietējā laikrakstā. 

4. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore  ir atbildīga par lēmuma izpildi. 

 

39.§ (181.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēknei Līnai 

Kuzņecovai dalībai Starptautiskajā festivālā Slovēnijā 

E.Upeniece, A.Elksniņš 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

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

saistošo noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” 8.punktu, 

ņemot vērā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 2019.gada 20.marta vēstuli Nr.1-

3/92 par daļēju finansiālu atbalstu, Daugavpils pilsētas Izglītības un kultūras  jautājumu komitejas 

2019.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 28.marta ārkārtas sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 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. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

590 EUR (pieci simti deviņdesmit eiro 00 centi ) apmērā  Staņislava  Broka  Daugavpils  Mūzikas  

vidusskolas III kursa audzēknei Līnai Kuzņecovai, dalībai VIII Starptautiskajā festivālā – 

konkursā “Sargā mani, manu talisman”, kurš notiks no 2019.gada 9.aprīļa līdz 14.aprīlim, 

Slovēnijā.    

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

2019.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes budžeta  programmas “Budžeta piešķīrumi atsevišķiem 

gadījumiem – brīvprātīgo iniciatīvu izpildei” ieņēmumu un izdevumu tāme 

2019.gadam. 

 

Sēdi slēdz plkst.15.25 

 

 

Sēdes vadītājs,   

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)                                              A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                             (personiskais paraksts)                                               V.Pavloviča 

 


