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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2019.gada 11.aprīlī                                                                                       Nr.14  

                          

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības 

tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

2. Par Bērnunama-patversmes „Priedīte” 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

3. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu. 

4. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu. 

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

neparedzētiem gadījumiem”. 

6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Daugavpils futbola asociācija” no 

pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts”. 

7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „BALLBORDERBASKET” no 

pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts”. 

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

neparedzētiem gadījumiem” sacensību „Ziemeļvalstu čempionāts cīņas sporta veidos” 

līdzfinansēšanai. 

9. Par apropriācijas palielināšanu. 

10. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. 

11. Par pamatlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības. 

12. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu. 

13. Par apropriācijas palielināšanu. 

14. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” biedrībai „STOPTIME Dance Studio”. 

15. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” biedrībai „Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība”. 
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16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”. 

17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”. 

18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu konkursa kārtībā no budžeta programmas 

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

19. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos Nr.1 

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”. 

20. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”. 

21. Par sadarbību ar biedrību “Futbola centrs Daugavpils”. 

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

lietošanā biedrībai „UZTICĪBAS FONDS”. 

23. Par daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

24. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102119, Balvu ielā 1C k-4 - 152, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

25. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101873, Balvu ielā 1C k-18 - 634, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

26. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103021, Balvu ielā 1C k-30 - 938, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

27. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103025, Balvu ielā 1C k-30 - 979, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

28. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281424, Butļerova ielā 1 k-5 - 85, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

29. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312616, Dravnieku ielā 71, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

30. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300001, Dravnieku ielas 115 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

31. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000142129, Vaboļu ielas 30 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

32. Par nekustamā īpašuma Balvu ielā 1C k-16, 586, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai. 

33. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0921, nodošanu atsavināšanai. 

34. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

35. Par būvju (pēc ugunsgrēka) Miera ielā 129, Daugavpilī, nojaukšanu. 

36. Par būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 027 1201, 

Daugavpilī, nojaukšanu. 

37. Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 013 04429 un 0500 037 3355 

piekritību. 

38. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

39. Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 16-1A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 4818, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

40. Par grozījumiem meta konkursa žūrijas komisijas sastāvā. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –     J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, 

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

                                                                        I.Prelatovs,  H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 

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

                                                                          A.Elksniņš – atvaļinājumā 

                                                                                                                                        

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                        T.Dubina, R.Golovans, Ž.Kobzeva, E.Upeniece, E.Ugorinko, 

                                        D.Krīviņa, I.Funte, V.Oļenovs, I.Šalkovskis 

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                        I.Maksimčika, R.Osmane, E.Kleščinska, R.Ģiptere, N.Jakubovska, 

                                        J.Stivriņš, V.Šteinbergs, O.Akifjeva 
 

 - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                         L.Kirilova, V.Gabrāns, I.Dunaiskis, A.Fedotovs, M.Jermolajevs 

 

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

 

 

Domes sēdes darba kārtība nav grozīta. 

 

 

1.§ (199.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības 

 tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

I.Maksimčika, I.Prelatovs 

 

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

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu 

Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, 

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

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

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas 

pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” (reģ.Nr.90010652160, juridiskā 

adrese: Rīgas ielā 22A, Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 

 

 

2.§ (200.) 

 

Par Bērnunama-patversmes „Priedīte” 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

O.Akifjeva, I.Prelatovs 

 

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

pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.6, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, 

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

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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Apstiprināt Bērnunama-patversmes “Priedīte” (reģ.Nr.90010437371, juridiskā adrese: 

Turaidas ielā 36, Daugavpilī) 2018.gada  pārskatu. 

 

 

3.§ (201.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” 

 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

N.Jakubovska, I.Prelatovs 

 

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

pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.6, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, 

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

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

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

(reģ.Nr.90001998587), juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī) 2018.gada pārskatu. 

 

 

4.§ (202.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde”  

2018.gada pārskata apstiprināšanu 

J.Stivriņš, I.Prelatovs 

 

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

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu 

Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, 

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

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

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” 

(reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpilī) 2018.gada pārskatu. 

 

 

5.§ (203.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta  

programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

J.Stivriņš, I.Prelatovs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra 

saistošo noteikumu Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas 

kārtība un apmērs” 2., 10. un 12.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 



5 
 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Par iegūto 2.vietu Eiropas čempionātā airēšana telpās piešķirt Žannai Cvečkovskai 

naudas balvu 996 EUR (deviņi simti deviņdesmit seši eiro) apmērā. 

2. Piešķirt Žannas Cvečkovskas trenerim Aleksejam Lavrenovam naudas balvu  498 

EUR (četri simti deviņdesmit astoņi eiro) apmērā. 

3. Naudas balvu izmaksai piešķirt līdzekļus 1494 EUR (viens tūkstotis četri simti 

deviņdesmit četri eiro) apmērā no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” apmērā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta 

pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpilī) un apstiprināt 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ieņēmumu un izdevumu tāmi 

saskaņā ar pielikumu.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmuma un izdevuma tāme 2019.gadam. 

 

 

6.§ (204.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Daugavpils futbola asociācija”  

no pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts” 

J.Stivriņš, J.Dukšinskis, I.Kokina, L.Jankovska, H.Soldatjonoka, I.Prelatovs 

 

Plkst.14.07 sēžu zālē ierodas deputāts J.Lāčplēsis 

 

J.Dukšinskis jautā, kā tiks risināts jautājums ar tām biedrībām, kurām ir izveidojušies 

paradi? 

J.Stivriņš atbild, ka biedrībām bija piešķirta dotācija sezonas noslēgšanai/uzsākšanai. 

I.Kokina jautā, sezonas pabeigšanai klubiem, cik vēl ir nepieciešami ir finanšu līdzekļi? 

J.Stivriņš atbild, ka no biedrībām ir saņemti divi pieprasījumi par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu. 

L.Jankovska lūdz sagatavot divu nedēļu laikā informāciju, kāda ir situācija ar klubu 

finansēšanu. 

 

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

pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums 

sporta organizācijām” 49.3.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

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

10900,00 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti eiro 00 centi) apmērā biedrībai „Daugavpils futbola 

asociācija” (reģ.Nr.40008255850, juridiskā adrese: Jelgavas iela 29-27, Daugavpils, LV-

5404) sezonas noslēgšanai. 

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

“Daugavpils futbola asociācija” par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

 

 



6 
 

7.§ (205.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „BALLBORDERBASKET” 

 no pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts” 

J.Stivriņš, I.Prelatovs 

 

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

pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums 

sporta organizācijām” 49.3.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts” 6680,00 

EUR (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit eiro 00 centi) apmērā biedrībai 

“BALLBORDERBASKET” (reģ.Nr.40008166618, juridiskā adrese: Tukuma iela 24-5, 

Daugavpils, LV-5417) sezonas noslēgšanai. 

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

“BALLBORDERBASKET” par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.  
 

 

8.§ (206.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas  

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” sacensību „Ziemeļvalstu  

čempionāts cīņas sporta veidos” līdzfinansēšanai 

J.Stivriņš, I.Prelatovs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 6.punktu, 

Daugavpils pilsētas domes noteikumu Nr.5 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums 

sporta sacensībām” 35.punktu, ņemot vērā Biedrības “Latvijas cīņas federācija” iesniegumu, 

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa 

sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes 

protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) apmērā Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas 

ielā 47A, Daugavpilī) biedrības “ALIANS-D” (reģ.Nr.40008181195) rīkoto sacensību 

“Ziemeļvalstu čempionāts cīņas sporta veidos ” līdzfinansēšanai. 

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

programmas “Sporta pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus 2019.gadam 

saskaņā ar pielikumu.  

3. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” noslēgt līgumu ar 

biedrību “ALIANS-D”, reģ.Nr.40008181195. 
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Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

programmas “Sporta pasākumi” ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

 

9.§ (207.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu 

R.Osmane, I.Prelatovs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo 

noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” 9.punktu,  

saskaņā ar 2019.gada 27.februāra Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta finansēšanas 

līgumu Nr.2019-1-MDM051-P “Lietuvas Nacionālais simfoniskais orķestris Daugavpilī” un, 

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

4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” 

(reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils) projektu „Lietuvas 

Nacionālais simfoniskais orķestris Daugavpilī”.  

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras 

centrs” pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta 

programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

 

 

10.§ (208.) 

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu 

E.Kleščinska, I.Prelatovs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 21.03.2019. 

finansēšanas līgumu Nr.2019-1-MDM082, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot:  PAR – 

13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes  (reģ.Nr.90001206849, 

juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī) dalību Valts Kultūrkapitāla fonda projektā 

"XVI Starptautiskais džeza mūzikas festivāls “Jazz Joy Spring” Daugavpilī" saskaņā ar 

1.pielikumu.  
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2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei pamatbudžeta 

programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 

2.pielikumu. 

 

 Pielikumā: 1.Valts Kultūrkapitāla fonda projekta "XVI Starptautiskais džeza mūzikas  

festivāls  

                     “Jazz Joy Spring” Daugavpilī" apraksts. 

    2.Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes pamatbudžeta programmas  

                     „Kultūras pārvaldes īstenotie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

                      2019.gadam. 

 

 

11.§ (209.) 

 

Par pamatlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības 

E.Kleščinska, I.Prelatovs 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes ar  2019.gada 14.feburāra lēmumu Nr.48 

apstiprināto noteikumu „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo 

iestāžu grāmatvedības uzskaiti” 325.punktu,  ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa  sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 

13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

1. Nodot bez atlīdzības Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes 

(reģ.Nr.90001206849, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, LV-5401) 

pamatlīdzekli  Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei „Daugavpils Marka Rotko 

mākslas centrs” (reģ.Nr.90009938567, juridiskā adrese: Mihaila ielā 3, Daugavpilī, LV-5401) 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto un iegādāto vērtību 

nodošanu – pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.12310003, inventāra Nr.12310003. 

 

 

12.§ (210.) 

 

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu 

R.Ģiptere, I.Prelatovs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo 

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

saskaņā ar 2019.gada 19.marta projektu finansēšanas līgumiem Nr.2019-1-KMA-

M04021 un Nr.2019-1-KMA085 starp Valsts kultūrkapitāla  fondu un Daugavpils 

Novadpētniecības un mākslas muzeju, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10,  atklāti balsojot: PAR – 

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

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

 

1. Atbalstīt Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (reģ.Nr.90000030377, 

juridiskā adrese: Rīgas ielā 8, Daugavpilī) projektus: 

“Kārlis Mudelis – Latgales ainavists” saskaņā ar 1.pielikumu; 

“M.Stumbra gleznu restaurācija” saskaņā ar 2.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 

pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

Pielikumā:  1.  Projekta “Kārlis Mudelis – Latgales ainavists” apraksts. 

                    2.  Projekta “ M.Stumbra gleznu restaurācija” apraksts. 

    3.  Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pamatbudžeta programmas 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu  

             un izdevumu tāmes grozījumi  2019.gadam.  

 

 

13.§ (211.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu 

D.Krīviņa, I.Prelatovs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo 

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

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes 

protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta programmas  „Eiropas Savienības un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 

 

 

14.§ (212.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi  

neparedzētiem gadījumiem” biedrībai „STOPTIME Dance Studio” 

E.Upeniece, I.Prelatovs 

 

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 biedrības “STOPTIME Dance Studio” 2019.gada 1.aprīļa iesniegumu 

par finansiālu atbalstu, Daugavpils pilsētas Izglītības un kultūras  jautājumu komitejas 
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2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

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

1 058 EUR (viens tūkstotis piecdesmit astoņi eiro 00 centi ) apmērā biedrībai “STOPTIME Dance 

Studio” (reģ.Nr.40008119952, juridiskā adrese: 18.Novembra ielā 18A, Daugavpilī, LV -5401) 

dejotāju atbalstam Eiropas čempionātā Hip-Hop dejās, no 2019.gada 16.maija līdz 19.maijam,  

Rimini (Itālija).   

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

tāmes grozījumus 2019.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas “Budžeta piešķīrumi 

atsevišķiem gadījumiem – brīvprātīgo iniciatīvu izpildei” ieņēmumu un izdevumu 

tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

15.§ (213.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” biedrībai „Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība” 

Ž.Kobzeva, I.Prelatovs 

 

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 biedrības “Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība” 

2019.gada 25.marta vēstuli Nr.3 par finansiālu atbalstu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem”  88 EUR (astoņdesmit astoņi  eiro 00 centi ) apmērā biedrībai “Ļeņingradas 

blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība” (reģ.Nr.50008005101, juridiskā adrese: Aglonas  

ielā 3- 67, Daugavpilī, LV -5417) ceļa izdevumu apmaksai, lai piedalītos XXVII 

Starptautiskajā Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju organizāciju asociācijas kongresā 

Sanktpēterburgā.  

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas “Budžeta 

piešķīrumi atsevišķiem gadījumiem  - brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”  ieņēmumu un izdevumu 

tāmes grozījumi 2019.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas “Budžeta   piešķīrumi 

atsevišķiem gadījumiem  - brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”  ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 
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16.§ (214.) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas  

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ž.Kobzeva, I.Prelatovs 

 

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 “Cirka un deju studija "VIVAT”” (reģ.Nr.40008215557) 2019.gada 27.marta 

pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 

4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Cirka un deju studija “VIVAT”                                

(reģ.Nr.40008215557) 503,66 EUR apmērā ( pieci simti trīs eiro, 66 centi) dalības braucienam, 

lai piedalītos Starptautiskajā konkursā “Talent Show 2019”, kurš notiks no 28.aprīļa līdz 

30.aprīlim uz kuģa “Romantika” maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga.   

2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

 

17.§ (215.) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas  

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ž.Kobzeva, L.Jankovska, H.Soldatjonoka, I.Prelatovs 

 

Debates. 

 

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 “Par noteikumu 

apstiprināšanu”, 10., 12., 24., 25. un 26.punktu, ņemot vērā 2019.gada 15.marta atzinumu par 

Sabiedrisko organizāciju pieteikumu atbilstību kvalitatīvajiem kritērijiem, Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, 

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

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

A.Zdanovskis),          PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko 

organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu konkursa kārtībā šādām sabiedriskajām 

organizācijām: 

 

Nr. 

p.k. 

 

Sabiedriskās 

organizācijas nosaukums 

 

Reģistrācijas 

numurs 

 

Projekta nosaukums 

 

EUR 

 

 

1.1. Biedrība "Souldance" 

 

40008241615 

 

"Ziemassvētku balle"  

780,00 

 

1.2. Biedrība "Atmiņu lāde" 

 

 

40008233389 

 

Kara Rekonstrukcijas 

festivāls - 2019 

Daugavpils cietoksnī 

 

790,00 

 

1.3. Biedrība "DINA-ART" 

 

40008094790 

 

Ceturtā grāmatiņa no 

sērijas "Iepazīsim 

Latvijas dabu". 

Grāmatiņa par dabas 

parādībām "Četri vēji". 

Dzejoļu autori Lidija 

Vasaraudze un Jevgenijs 

Golubevs 

500,00 

 

1.4. Biedrība "DINA-ART" 

 

40008094790 

 

Autore Lidija 

Vasaraudze. Dzejoļu 

krājums "Sirds un delnas" 

 

300,00 

 

1.5. Biedrība "Attīstības 

aģentūra "We & You"" 

 

40008221939 

 

Paaudžu sadarabība 

līdztiesīgas 

komunikācijas un 

savstarpējās cieņas 

veicināšanai  

 450,00 

 

1.6. Biedrība "Mākslu 

pedagogu apvienība" 

 

40008038914 

 

Grafikas medijs 

Daugavpilī – 

starptautiska simpozija 

darbnīcas 

500,00 

 

1.7. Biedrība "Daugavpils 

kultūras atbalsta biedrība" 

 

40008156126 

 

III Starptautiskais jauno 

ģitāristu konkurss 

DOLCE CHITARRA 

100,00 

 

1.8. Biedrība "Daugavpils 

kultūras atbalsta biedrība" 

 

40008156126 

 

VI Latvijas mūzikas 

skolu un mūzikas 

vidusskolu audzēkņu 

festivāls Vispārējās 

klavierēs 

100,00 
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1.9 Biedrība "Daugavpils 

kultūras atbalsta biedrība" 

 

40008156126 

 

IX Starptautiskais 

Kameransambļu konkurss 

NOVA MUSICA 

 

400,00 

 

1.10. Biedrība "Daugavpils 

kultūras atbalsta biedrība" 

 

40008156126 

 

Latgales reģiona mūzikas 

skolu akordeonistu 

ansambļa atklātais 

konkurss 

111,60 

 

1.11. Biedrība "Daugavpils 

krievu rakstnieku 

organizācija" 

 

40008238935 

 

Almanaha "Радуга 

жизни" (dzejoļi un 

proza) 

580,00 

 

1.12. Biedrība "SIKSPĀRŅI" 

 

40008248261 

 

Radoša pieeja 

dabaszinātnei Sikspārņu 

centrā 

 

700,00 

 

1.13. Biedrība "ERFOLG" 

 

40008006251 

 

Pasākumu virkne 

“Neimanis var 

iedvesmot” par godu 

pirmajam Daugavpils 

arhitektam Vilhelmam 

Neimanim un citas 

aktivitātes starpkultūru 

dialoga veicināšanai 

750,00 

 

1.14. Biedrība "FREE" 40008219722 Amatu svētki 2019 350,00 

 

1.15. Biedrība "FREE" 

 

40008219722 

 

Būt veselam ir stilīgi! 

 

340,00 

 

1.16. Biedrība "Latvijas 

Laikmetīgās keramikas 

centrs" 

 

40008185036 

 

CERAMIC 

LABORATORY - VII 

STARPTAUTISKAIS 

KERAMIKAS 

MĀKSLAS SIMPOZIJS 

700,00 

 

1.17. Biedrība "Servitore" 

 

40008185657 

 

"Atvērtās durvis" 

 

300,00 

 

1.18. Biedrība "Dagood Studio" 

 

40008157009 

 

Spēcīga ģimene - 

Laimīga tauta 2019 

700,00 

 

1.19. Biedrība "Daugavpils 

vēsturiskās rekonstrukcijas 

klubs" 

50008261401 

 

Dinaburgas cietokšņa 

aizstāvja vēsturiskā 

formastērpa 

rekonstrukcija 

700,00 
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1.20. Biedrība "Latgales 

nacionālo kultūras 

biedrību asociācija" 

40008249820 

 

Pa Daugavpils kultūras 

dažādības pēdām 

 

600,00 

 

1.21. Biedrība "Vecāku 

pieredzes apm. klubs  

Laimīgi bērni un vecāki" 

 

50008121431 "No sirds uz sirdi" 700,00 

1.22. Biedrība "Vecāku 

pieredzes apm. klubs 

Laimīgi bērni un vecāki" 

 

50008121431 "Mammas klēpī" 700,00 

1.23. Biedrība "Tatāru nacionālā 

kultūras biedrība 

"VATAN"" 

 

40008092268 

 

Daugavpils tatāru 

nacionālo un reliģisko 

vērtību saglabāšana un 

popularizēšana 

700,00 

1.24. Biedrība "Mentors" 40008071590 

 

Goda diena 2019 300,00 

 

1.25. Biedrība "Mentors" 40008071590 

 

Koncerts Latvijai 101 200,00 

 

1.26. Biedrība "Memory and 

Help" 

 

40008103379 

 

Grāmatas "Izcilie 

Latgales ebreji" izdošana. 

II daļa. "Izcilie 

Daugavpils ebreji. 1920 - 

2018". Autors Josifs 

Ročko 

600,00 

 

 

1.27. 

Biedrība "IIC DINO" 

 

40008216035 

 

Kopā būt 500,00 

 

1.28. Biedrība "Baltkrievu 

kultūrizglītības biedrība 

"UZDIM"" 

40008004087 

 

Baltkrievu autordziesmu 

festivāls 

600,00 

 

1.29. Biedrība "Posternakas deju 

skola" 

 

40008268588 Sporta deju sacensības 

"Draugu lokā" 

(dalībnieki: 

daugavpilieši) 

500,00 

 

1.30. Biedrība Futbols 99 

 

40008142554 

 

Dinaburgas cietokšņa 

komandanta 

ģenerālmajora Gavrilas 

Ulanova formas tērpu, 

aksesuāru izgatavošana 

un iegāde: parādes 

virsjaka (китель), 

pusgarais mētelis 

(сюртук), bikses 

(походные рейтузы), 

750,00 
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uzpleči (эполеты), 

bikšturi un miniatūra 

ordeņu planka (набор 

орденский 

“Миниатюрная сабля”). 

Dinaburgas cietokšņa 

komandanta 

ģenerālmajora Gavrilas 

Ulanova un viņa kundzes 

ikdienas privātā apģērba -  

vasaras frakas ar biksēm 

un ampīra siltā apmetņa 

rekonstrukcija 

(izgatavošana). 

1.31. Biedrība "Daugavpils 

karatē skola" 

 

40008184399 

 

Ikgadējais festivāls: 

"Ziemassvētki - aktīvas 

sabiedrības svētki 2019!" 

 

400,00 

 

1.32. Biedrība "Izglītības 

konsultatīvais centrs 

AVA" 

40008166213 

 

Daugavpils - mana 

dzimtā pilsēta 

450,00 

1.33. 

 

Biedrība "Ideju tase" 40008247942 "Es - topošais 

speciālists!" 

 

450,00 

1.34. Biedrība "Intelektuālo 

spēļu klubs "Erudīts"" 

 

40008015288 

 

XVI Latvijas čempionāta 

spēlē "Kas? Kur? Kad?" 

organizēšana 

800,00 

 

1.35. Biedrība "FACTORY 

KINGZ" 

 

40008247270 

 

Baltijas valstu breika deju 

turnīrs "Battle of Styles" 

(atlase uz lielāko breika 

turnīru Krievijā) 

750,00 

 

1.36. Biedrība "JCI Latvia" 

 

40008006726 

 

Konference jauniešiem - 

topošajiem uzņēmējiem 

"LEVEL UP 4.0" 

320,00 

 

1.37. Biedrība "Daugavpils 

Street Culture" 

40008218394 Esi mobils! - aktivitātes 

kultūru dažādības un 

veselīga dzīvesveida 

veicināšanai 

500,00 

1.38. Čigānu kopienas kultūras 

attīstības biedrībaba "ME 

ROMA" 

40008089639 

 

Dialoga veicināšana starp 

Latvijas romu kopienām 

un sabiedrību 

800,00 

1.39. Biedrība "Jauniešu 

organizācija "Apelsīns"" 

40008255969 

 

Grāmatu apmaiņas 

punkts 

800,00 
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1.40. Biedrība "NĒVO DROM 

D" 

 

40008127413 

 

Romu Laimes atslēga 

izglītībā un romu kultūras 

saglabāšanā Rom! Teri 

Bah de siklaiben i srak 

teri kuļtura 

800,00 

 

1.41. Biedrība Ukraiņu kultūras 

centrs "Mrija" 

 

40008075323 

 

Ukraiņu kultūras centra 

"Mrija" darbība 

Daugavpilī 2019.gadā 

 

540,00 

 

1.42. Biedrība "Daugava Chess" 

 

40008254978 

 

Šaha darbnīca 

 

355,00 

 

1.43. Biedrība "M & Y" 

 

50008124601 

 

"Pop Clip 2019" 

 

200,00 

 

1.44. Biedrība "MārīteArt" 

 

40008205718 

 

Fotoskola Mārīte Art - 

māksla, izglītība, kultūra 

… 

375,00 

 

1.45. Biedrība Uzņēmēju klubs 

ANCHOR 

 

40008037181 

 

Dzīves vektora izvēle 

vidusskolas audzēkņiem 

 

600,00 

 

1.46. Biedrība "Hronos" 

 

40008099124 

 

Rakstnieces Fainas 

Osinas grāmatas "Эхо 

каменной звезды" 

450,00 

 

1.47. Biedrība "Latgales džeza 

klubs - studija" 

40008167882 

 

Tautas mūzika un džezs 

 

500,00 

 

1.48. Biedrība "Latgales džeza 

klubs - studija" 

40008167882 

 

Mūzikas, mākslas terapija 

un kustības 

480,00 

 

1.49. "Latvijas-Baltkrievijas 

sadraudzības biedrība" 

 

40008219012 

 

Dziesmu krājums 

"Песенный город. 

Выпуск шестой" 

400,00 

 

1.50. "Latvijas-Baltkrievijas 

sadraudzības biedrība" 

 

40008219012 

 

Dzejoļu un pasaku 

grāmatas "Яблочное 

семечко" izdevums 

300,00 

 

1.51. Biedrība "Jaunatnes sporta 

biedrība "Ielu 

vingrošana"" 

40008213433 

 

"Dzīvot aktīvi, veselīgi 

un zaļi - tā ir mana izvēle 

2019" 

500,00 

 

1.52. Biedrība "Skatu meklētājs" 40008272969 Fotografēšanas iekārtu 

ekspozīcijas izveidošanu 

400,00 

1.53. Biedrība "Daugavpils 

Lietuviešu kultūras 

50008128641 Daugavpils lietuviešu 650,00 
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biedrība "RASA""  nama darbība 2019.gadā 

 

 

1.54. Biedrība "Tautas lietišķās 

mākslas studija "Latgale"" 

 

40008212940 

 

Latgales keramikai 

veltītās skulptūras 

atjaunošana Rīgas ielā 

800,00 

 

1.55. Biedrība "TMS" 

 

40008254520 

 

Daugavpils radošo 

nevalstisko institūciju 

atbalsts. Nekomerciālo 

pasākumu apgaismošanas 

un apskaņošanas ierīcu 

iepirkums amatierteātra 

izrāžu atbalstam 

325,00 

 

1.56. Biedrība "Ezerzeme - F" 

 

40008166622 Fotoplenērs "Latgales 

skices" 

700,00 

 

1.57. Biedrība "Daugavpils 

mantojums" 

 

40008232203 

 

Latvijas armijas 

virspavēlnieka Jāņa 

Baloža piemiņas plāksnes 

izgatavošana un 

uzstādīšana 1.Oficieru 

ielā Daugavpils cietoksnī 

465,00 

 

1.58. Daugavpils Latviešu 

biedrība 

 

40008002387 

 

Latviskā kultūras 

mantojuma saglabāšana 

un latvisko tradīciju 

izkopšana Daugavpilī, 

organizējot dažādus 

pasākumus arī ar citām 

nacionālo kultūru 

biedrībām 

450,00 

 

1.59. Daugavpils krievu 

nacionālās kultūras 

biedrība 

 

40008043084 

 

Daugavpils cietokšņa 

komandanta Georgija 

Piļenko kapa atjaunošana 

 

250,00 

 

1.60. Biedrība "Daugavpils 

ebreju kopiena"   

 

40008001786 

 

"No sirds pilsētai" 

 

500,00 

 

1.61. Biedrība "Integrum Plus" 

 

40008222544 

 

Seno Latgales tradīciju 

un amatu studijas izveide 

bērniem un pusaudžiem  

600,00 

 

1.62. Sabiedriskā labuma 

biedrība "Izglītības un 

40008129147 Daugavpils tilts 700,00 
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inovāciju attīstības centrs"    

1.63. Biedrība "Dinaburg 1812" 

 

40008279670 

 

Autentisko 1812.gada 

tērpu izgatavošana 

kolektīvam, kas pārstāv 

Daugavpils cietoksni 

pilsētas pasākumos un 

rekonstrukciju festivālos 

pilsētā un ārpus 

Daugavpils pašvaldības 

520,00 

 

1.64. Biedrība "CREATEAM" 50008225951 Sarunas ar vecmammām 400,00 

1.65. Biedrība "D-Pro DJ,S 

SCHool" 

 

40008244306 

 

Labdarības pasākums - 

diskotēka "Atpakaļ uz 

skolu!" 

397,00 

 

1.66. Biedrība "Abalsts 

attīstībai" 

40008158678 

 

"Mūsu zināšanas - 

daugavpiliešiem" 

600,00 

 

1.67. Biedrība "Daugavpils 

lietišķo sieviešu klubs 

"OLIVIA" 

50008046311 

 

Daugavpils sieviešu 

forums "Sievietes loma 

mainīgā pasaulē" 

390,00 

 

1.68. Biedrība "Vēsturiskās 

modelēšanas klubs 

"Robeža"" 

400088113682 

 

"Trivium" 

 

500,00 

 

1.69. Biedrība "Veselības 

veicināšanas un 

izglītošanas biedrība" 

40008281637 

 

Kontracepcijas un 

reproduktīvas veselības 

galerija 

500,00 

 

1.70. Biedrība "Laimes 

karamele" 

40008283642 Ergonomika sākas mājās 

- iekārtojam mācību vidi 

bērnu veselībai droši 

 

300,00 

 

1.71. Biedrība "Darītājiem" 

 

40008230823 

 

Būt par daugavpilieti ir 

moderni! 

359,00 

 

1.72. Biedrība "Latgales 

novadpētnieki" 

40008118196 

 

"Krāsainā pasaule" 500,00 

 

1.73. Biedrība "Starptautiskais 

centrs "Cilvēka ekoloģija 

Latgalē"" 

40008102301 

 

Daugavpils iedzīvotāju 

emocionālās veselības 

veicināšana 

500,00 

 

1.74. Biedrība "Juforf" 

 

40008282331 

 

"Cīņas māksla un 

veselīgs dzīves veids 

Daugavpilī" atklāto 

452,50 
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treniņu brīvdienas 

1.75. Biedrība "Daugavpils 

izpletņlēcēju sporta klubs"  

40008040124 

 

"Drošības nodrošināšana, 

veicot lēcienus ar 

izpletni" 

966,00 

 

1.76. Biedrība "Latgales 

vienotība" 

 

40008070097 

 

I Starptautiskais 

neprofesionālo 

mākslinieku izstāde - 

konkurss "Artnight" 

830,00 

 

1.77. Biedrība "Esi pirmais" 

 

40008252055 

 

"Esi pirmais florbola 

festivāls 

535,00 

 

1.78. Biedrība "DAUGAVPILS 

JAUNIEŠU SAVIENĪBA" 

40008188314 

 

Bērnu Universitāte 2019  

 

800,00 

 

1.79. Biedrība "BV.G.ALEF" 40008258880 

 

Veselīgs dzīvesveids - 

saskarsmes prieks 

850,00 

 

1.80. Biedrība "Zirgu sporta 

cienītāju bērnu klubs" 

40008068904 

 

"Zirgu izjādes" 900,00 

1.81. Biedrība "Daugavpils 

pilsētas orientēšanās klubs 

"Stiga" 

40008024064 

 

Orientēšanās poligona 

izveide Stropu mežā 

 

600,00 

 

1.82. Biedrība "Zaļais klasteris" 40008285624 Dārzkopības tūre 500,00 

 

2. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs” 

(reģ.Nr.40008185036), 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā Baltijas valstu 

laikmetīgās keramikas konkursa izstādes līdzfinansēšanai.  

3. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Daugavpils kultūras atbalsta biedrība” 

(reģ.Nr.40008156126), 850,00 EUR (astoņi simti piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā X 

Starptautisko Jauno mūziķu konkursa VIVA LA MUSICA līdzfinansēšanai. 

4. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībām. 

 

18.§ (216.) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu konkursa kārtībā no budžeta 

 programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ž.Kobzeva, H.Soldatjonoka, I.Prelatovs 

 

H.Soldatjonoka lūdz atzīmēt protokolā, ka nebalso par lēmuma projekta 1.21. un 

122.punktiem, jo ir biedrības “Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja” 

locekle. 
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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 “Par noteikumu 

apstiprināšanu”, 10., 12., 24., 25. un 26.punktu, ņemot vērā 2019.gada 15.marta atzinumu par 

Sabiedrisko organizāciju pieteikumu atbilstību kvalitatīvajiem kritērijiem, Daugavpils pilsētas 

domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: 

PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko 

organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu konkursa kārtībā šādām sabiedriskajām 

organizācijām: 

 

Nr. 

p.k. 

 

Sabiedriskās organizācijas 

nosaukums 

 

Reģistrācijas 

numurs 

 

Projekta nosaukums 

 

EUR 

 

 

1.1. Biedrības "Latvijas 

Nedzirdīgo savienība" 

Daugavpils reģionālā biedrība 

(struktūrvienība) 

 

90010808060 

 

Varam, tāpēc arī darām! 
 

655,00 

1.2.  

VAS DAUTEKS pensionāru 

apvienība "Dauteks 

pensionāri" 

 

50008079651 

 

Sabiedrisko 

organizāciju spēks - 

saskarsmē 

 

680,00 

 

 

 

 

1.3. Invalīdu sporta biedrība 

"SOLIS PLUS" 

 

40008277843 Esi aktīvs mūsu pilsētā 700,00 

1.4. Biedrības Invalīdu sporta 

klubs "Daugavpils" 

 

40008022326 Latgales XXVII 

invalīdu sporta spēles 
770,00 

1.5. Biedrība "Sociālā darba 

veterānu biedrība "Dzīves 

prieks"" 

 

40008185958 Veterāni nesaņem veco 

dvēseli 
315,00 

1.6. Biedrība "Daugavpils boxing 

club Lokomotiv Pro" 

 

40008163448 Dzīvo droši. Dzīvo 

vesels 
331,00 

1.7. Biedrība "Daugavpils boxing 

club Lokomotiv Pro" 

 

40008163448 Mani Ziemassvētki 300,00 

1.8. Biedrība "Antihitleriskās 

koalīcijas cīnītāju Daugavpils 

biedrība" 

40008104139 AKCDB tēla 

popularizēšana 

sabiedrībā. Labas 

komunikācijas 

veicināšana starp 

1065,00 
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dažādām paaudzēm, 

dažādu paaudžu 

saliedēšana 

1.9 Biedrība "Latvijas Multiplās 

sklerozes asociācija" 

 

 

50008006662 

 

Prieks darboties 
 

1025,00 

1.10. Biedrība "KRONA" 40008101575 Senioru starp personu 

attiecību stiprināšanas 

veicināšana, kuri ir 

strādājuši dzelzceļa 

nozarē, atbalsts viņu 

aktīvās dzīves pozīcijā, 

veselīga un aktīva 

dzīvesveida 

popularizācija, sociālais 

atbalsts, izzinoši un 

izglītojoši pasākumi 

820,00 

1.11. Biedrība "Dieva Ceļš" 40008266619 Adaptācija cilvēkiem 

bez noteiktas 

dzīvesvietas un 

nodarbošanās, kuri 

atrodas alkohola un 

narkotiku atkarībā 

1183,50 

1.12. Biedrība "Daugavpils 

neredzīgo biedrība" 

 

40008195104 Mans spēks ir aktīvs 

dzīvesveids 
733,24 

1.13. Biedrība "Neredzīgo 

biedrības ciemata iedzīvotāju 

padome" 

40008256396 Kopā ar draugiem 

vienmēr jautrāk! 
583,00 

1.14. Biedrība "Neredzīgo 

biedrības ciemata iedzīvotāju 

padome" 

 

40008256396 Labo darbu nedēļa 100,00 

1.15.  

Biedrība "Neredzīgo 

biedrības ciemata iedzīvotāju 

padome" 

 

40008256396 

 

Attīstības skola 
 

200,00 

1.16. Biedrība "Neredzīgo 

biedrības ciemata iedzīvotāju 

padome" 

40008256396 Mēs par veselīgo 

dzīvesveidu! 
160,00 

1.17. Biedrība "Latvijas Neredzīgo 

biedrības 

Daugavpils teritoriālā 

organizācija" 

 

40008004000 Mēs gribam būt kopā 

savā pilsētā 
625,00 

1.18. Biedrība "Daugavpils 

pensionēto pedagogu klubs 

"Sudraba ābele"" 

40008109297 Daugavpils pilsētas 

pensionēta pedagogu 

kluba "Sudraba ābele" 

aktivitātes 2019.gadā 

 

221,25 

1.19. Biedrība "Ļeņingradas 50008005101 Ļeņingradas blokādes 370,00 
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blokādes iedzīvotāju 

Daugavpils sabiedrība" 

 

piemiņas iemūžināšana 

1.20. Biedrība " Latvijas Politiski 

represēto apvienība" 

40008002052 Latvijas politiski 

represēto dzīves stāsti 

Daugavpilī 

 

370,00 

1.21. Biedrība" Latvijas Sarkanais 

krusts Daugavpils pilsētas 

komiteja" 

40008002279 Pilsētas skolēnu Pirmās 

Palīdzības sniegšanas 

sacensības ar pārrobežu 

sadarbības partneru 

komandu piedalīšanos 

"Es protu un varu 

palīdzēt!" 

 

670,00 

1.22. Biedrība" Latvijas Sarkanais 

krusts Daugavpils pilsētas 

komiteja" 

40008002279  Konkurss - maratons 

"Sāc aizdomāties tagad. 

Karjera un veselība" 

 

400,00 

1.23. Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 Organizēt darbnīcu 

"Dāvanas ar prieku" 

 

400,00 

1.24. Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 Bungu terapija 580,00 

 

1.25. Biedrība "Pensionāru biedrība 

"DauER"" 

40008109371 Biedrības "DauER" 

rosinājums 

pensionāriem aizstāvēt 

savas tiesības par 

cilvēku cienīgu dzīvi 

652,50 

1.26. Biedrība NVO Padome 

"Varavīksne" 

40008119717 Mūsu pieredze, 

prasmes, zināšana un 

dzīves gudrība - 

mīļotajai pilsētai 

 

1100,00 

1.27. Biedrība "Integrum Plus" 40008222544 "Roku rokā". Sociālās 

atstumtības risku 

mazināšanas un sociālās 

iekļaušanas 

veicināšanas projekts 

 

330,00 

1.28. Biedrība "Draudzība - K" 40008209103 Daugavpils pilsētas 

Križu mikrorajona 

pensionāru aktivitātes 

2019.gadā 

 

550,00 

1.29. Daugavpils pilsētas invalīdu 

biedrība" 

40008086609 "Cilvēkiem ar 

invaliditāti draudzīga 

vides izveide un kopēja 

dzīve tajā" 

 

691,00 

1.30. Psiholoģiskās korekcijas 40008162705 Trešās paaudzes 960,00 
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darbnīca "Veselības skola" veselīga dzīvesveida 

akadēmija 

 

1.31. Biedrība "Punktu brālība" 40008235464 Laimīga bērnība bez 

šķēršļiem 

 

185,00 

1.32. Biedrība "Latgaleite" 40008209245 Vērtīgu padomu skola  470,00 

 

1.33. Biedrība “Afgāņu veterāņu 

Daugavpils sadraudzības 

centrs "PEREVAL" 

40008243974 Lai vienmēr pasaulē 

būtu miers 
530,00 

2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībām. 

 

19.§ (217.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra  

noteikumos Nr.1 „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi” 

Ž.Kobzeva, I.Prelatovs 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu 

komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes  protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Izdarīt ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20 apstiprinātajos Daugavpils 

pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsts 

fonda noteikumi” (turpmāk-  noteikumi) šādu grozījumu: 

Izteikt noteikumu 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“12.3. pieprasīta līdzfinansējuma apmērs kārtējā gada laikā nevar būt lielāks par       

3000 EUR (ierobežojums nav piemērojams atvaļinājuma naudas un ar to saistīto darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmaksai bezdarbniekiem ar invaliditāti, kuri 

ir iesaistīti aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Pasākums noteiktām personu grupām” ESF 

projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros”) un pārsniegt 

15% no kopējām projekta izmaksām”. 

 

 

20.§ (218.) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas 

 „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ž.Kobzeva, I.Prelatovs 

 

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 “Par noteikumu 
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apstiprināšanu”, 10., 12., 24, 25. un 26.punktu, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu 

komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.6, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu 3373,63 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs eiro un 63 

centi) apmērā biedrībai “Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” (reģ.Nr.40008086609) aktīvā 

nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.  

2. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu 3482,56 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs eiro un 63 

centi) apmērā biedrībai "Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība "Ilgas""  (reģ.Nr.40008266619) 

aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.  

3. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībām. 

 

21.§ (219.) 

 

Par sadarbību ar biedrību “Futbola centrs Daugavpils” 

V.Šteinbergs, A.Zdanovskis, V.Kononovs, I.Prelatovs 

 

A.Zdanovskis jautā N.Mackevičam, kādā sakarā VID atņēma biedrībai sabiedriskā 

labuma organizācijas statusu? 

N.Mackevičs atbild, pēc VID pārbaudes ģenerāldirektores skatījums uz šo lietu bija, ka 

nepareizi tika veikta grāmatvedības uzskaite un viens darbinieks, kurš tika pieņemts darbā uz 

pakalpojuma līguma pamata ir pārkāpums, jo vajadzēja noslēgt Darba līgumu. 

A.Zdanovskis jautā, vai arī ar citiem šīs biedrības darbiniekiem, kuri tur strādāja netika 

noslēgti Darba līgumi, bet citi līgumi, kuri tika nosaukti tagad? 

       N.Mackevičs atbild, ka no darba tiku atlaists, jo bija izteikta neuzticība, un tas nekā nav 

saistīts ar sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu. 

A.Zdanovskis secina, ka biedrībā tika nepareizi noslēgti darba līgumi. 

N.Mackevičs atbild, ka tā uzskata VID, bet patreiz notiek tiesas process, lai atzītu to, ka 

viņu lēmums nav bijis pareizs. 

A.Zdanovskis uzskata, ka bija jāprasa atļauja no Daugavpils pilsētas domes par amatu 

savienošanu un jautā, vai N.Mackevičs ir konsultējies kādā kompetentā iestādē KNAB, VID 

vai pie juristiem ar jautājumu par atļaujas nepieciešamību amatu savienošanai? 

N.Mackevičs atbild, ka jau skaidrojis iepriekš, ka neskaitījās kā izpilddirektors biedrībā, 

bet gan izveidotajā akadēmijā, kas uz to brīdi darbojās. 

V.Kononovs jautā, strīds ir par kādu iespējamo nesamaksāto nodokļu summu par kuru jūs 

tiesāsieties? 

N.Mackevičs atbild, ka summu noteiks VID, šobrīd nav noteiktas summas. 

V.Kononovs, tātad to noteiks nodokļu audits? 

N.Mackevičs atbild, ka audita nav bijis, ir bijusi tematiskā pārbaude, kurā ir uzrādīts, 

viņuprāt, pārkāpumus. 

V.Kononovs jautā, ja deputāti atbalstīs šīs akadēmijas izveidi, vai, beidzot, Daugavpils 

pilsētas futbola nozarē iestāsies normāls darbs? 

N.Mackevičs atbild, ka līdz 2018.gada novembrim futbols strādāja bez jebkādām 

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

likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu, 

ņemot vērā to, ka ar Valsts ieņēmumu dienesta 25.02.2019. lēmumu Nr.30.6-8.71/88375 

biedrībai „Futbola centrs Daugavpils”, reģistrācijas Nr.40008150903 (turpmāk – Biedrība) ar 

04.03.2019. atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss,  

ņemot vērā to, ka īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā Biedrībai ir aizliegta ar 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

pirmo daļu (publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai 

bezatlīdzības lietošanā), saskaņā ar 05.02.2019. līguma par telpu (stadiona “Celtnieks” un 

neapdzīvojamo telpu Jelgavas ielā 7, Daugavpilī) nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai 

2.1.punktu līguma darbības termiņš ir līdz 2020.gada 31.martam, bet ne ilgāk kā uz laiku, 

kamēr Lietotājam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ir jāatzīst par spēku zaudējušu 

Domes 16.04.2015. lēmums Nr.156, kas bija par pamatu līguma noslēgšanai, un saskaņā ar 

Domes 16.04.2015. lēmuma Nr.156 6.2.punktu īpašums nododams atpakaļ, atklāti balsojot: 

PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

1. Piekrist līguma par sadarbību futbola akadēmijas izveidē starp Daugavpils pilsētas 

pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Daugavpils Futbola skola”, 

reģistrācijas Nr.90010967169 un biedrību „Futbola centrs Daugavpils”, reģistrācijas 

Nr.40008150903, noslēgšanai. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.156 „Par telpu 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Bērnu futbola centrs Daugava””.  

3. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājam izbeigt 

05.02.2019. līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Futbola centrs 

Daugavpils”, reģistrācijas Nr.40008150903.  

 

 

22.§ (220.) 

 

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 5, Daugavpilī, daļas  

nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „UZTICĪBAS FONDS” 

I.Funte, H.Soldatjonoka, I.Prelatovs 

 

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 otrās daļas 4.
1
punktu, trešo, trešo prim, piekto un 

sesto daļu,  

     izskatot biedrības “UZTICĪBAS FONDS” 2019.gada 25.marta iesniegumu (reģistrēts 

Daugavpils pilsētas domē, turpmāk – Dome, 25.03.2019. ar Nr.1066/1.2.-6) ar lūgumu nodot 

bezatlīdzības lietošanā neapdzīvojamās telpas Saules ielā 5, Daugavpilī, uz pieciem gadiem ar 

mērķi telpās izveidot koordinācijas centru un organizēt dažādus sociāli svarīgus pasākumus,  

     izvērtējot to, ka neapdzīvojamās telpas Nr.32, 33 Saules ielā 5, Daugavpilī, kas atrodas 

otrajā stāvā, Dome šobrīd neizmanto pašvaldības funkciju nodrošināšanai, telpām ir atsevišķa 

ieeja un līdz ar to tās būs iespējams izmantot ārpus Domes darba laika, 

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

Saules ielā 5, Daugavpilī, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 0500 001 2909 001, ar 

bilances vērtību uz 2019.gada 28.februāri - 2586,31 EUR (divi tūkstoši pieci simti 

astoņdesmit seši eiro un 31 cents) un zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 001 2909, ar 

bilances vērtību uz 2019.gada 28.februāri - 6175,26 EUR (seši tūkstoši viens simts 

septiņdesmit pieci eiro un 26 centi), nostiprinātas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas 
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nodalījumā Nr.1000 0046 9282, Valsts ieņēmumu dienesta 2009.gada 19.oktobra lēmumu 

Nr.263 un 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.30.6-8.2/18982, ar kuru biedrībai “UZTICĪBAS 

FONDS” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās – labdarība, 

sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības 

celšana, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.7, Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, 

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

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 

“UZTICĪBAS FONDS”, reģistrācijas Nr.40008082170, juridiskā adrese: Andreja Pumpura 

iela 70-1, Daugavpils, turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 001 2909 Saules ielā 5, Daugavpilī, daļu – 

neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 66,5 m
2
, t.i. telpas Nr.32, 33 (37 m

2
 platībā) un daļa 

no koplietošanas telpām Nr.24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (29,5 m
2
 platībā), ēkas 

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

platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 2909, 665/5247 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums. 

     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; 

     2.2. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Biedrības darbības nodrošināšana un tās 

aktivitāšu īstenošana (koordinācijas centra izveide un sociāli svarīgu pasākumu organizēšana);  

     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.  

 

23.§ (221.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

     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.100000587354, 

100000587384, 100000587360, 100000587383, 100000587357, 100000587038, 

100000587061, 100000587040, 100000587034, 100000587037), atklāti balsojot: PAR – 13 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē: 

1. zemes gabalu 37 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 0026, Balvu ielā 61B, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 261,00 EUR (divi simti sešdesmit viens eiro); 

2. zemes gabalu 42 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2826, Balvu ielā 1C k-

27, 852, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 296,00 EUR (divi simti deviņdesmit seši eiro); 

3. zemes gabalu 44 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2233, Balvu ielā 1C k-4, 

129, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 283,00 EUR (divi simti astoņdesmit trīs eiro); 

4. zemes gabalu 44 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2738, Balvu ielā 1C k-5, 

245, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 314,00 EUR (trīs simti četrpadsmit eiro); 

5. zemes gabalu 44 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1352, Balvu ielā 1C k-

15, 544, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 314,00 EUR (trīs simti četrpadsmit eiro); 

6. zemes gabalu 39 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1334, Balvu ielā 1C k-

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

7. zemes gabalu 48 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 1426, Butļerova ielā 1 

k-5, 81, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 187,00 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi eiro); 

8. zemes gabalu 45 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 025 0520, Čiekuru ielā 9A, 

6,  Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 128,00 EUR (viens simts divdesmit astoņi eiro); 

9. zemes gabalu 53 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0020 (nekustamā 

īpašuma kadastra nr.0500 031 0021) ar kadastrālo vērtību 14,00 EUR (četrpadsmit eiro); 

10. zemes gabalu 3872 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 036 0009 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 036 0011), Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 596,00 EUR (pieci simti deviņdesmit seši eiro). 

 

 

24.§ (222.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102119,  

Balvu ielā 1C k-4 - 152, Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

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.100000585019 un Nr.100000489119, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.61 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.6.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu 

Nr.3 (7.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 46 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000102119, Balvu ielā 1C k-4 - 152, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

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

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmējums 05000102119001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000489119), 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; 
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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.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

    4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

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

pašvaldības budžetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

25.§ (223.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101873,  

Balvu ielā 1C k-18 - 634, Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

        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.100000585015 un Nr.100000569820, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.61 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.5.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu 

Nr.3 (6.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 42 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000101873, Balvu ielā 1C k-18 - 634, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

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

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmējums 05000101873001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000569820), 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;  
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     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

    4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

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

pašvaldības budžetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

26.§ (224.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103021,  

Balvu ielā 1C k-30 - 938, Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

       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.100000585010 un Nr.100000396450, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.61 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.4.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu 

Nr.3 (5.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 39 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000103021, Balvu ielā 1C k-30 - 938, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmējums 05000103021001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000396450), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto 

cenu 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit 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; 
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     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

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

pašvaldības budžetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

27.§ (225.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103025,  

Balvu ielā 1C k-30 - 979, Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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.100000585040 un Nr.100000575946, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.61 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.3.apakspunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu 

Nr.3 (4.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 38 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000103025, Balvu ielā 1C k-30 - 979, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

350,00  EUR (trīs simti piecdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmejums 05000103025001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000575946), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto 

cenu 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit 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. 

 

28.§ (226.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums  05000281424,  

Butļerova ielā 1 k-5 - 85, Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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.100000584990 un Nr.100000085904, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.61 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.2.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu 

Nr.3 (3.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 48 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000281424, Butļerova ielā 1 k-5 - 85, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

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

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmējums 05000281424001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000085904), 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; 
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     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. 

 

29.§ (227.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312616,  

Dravnieku ielā 71, Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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.100000585041 un Nr.100000464458, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.61 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.9.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu 

Nr.3 (1.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 494 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000312616, Dravnieku ielā 71, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

1580,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.05005310016 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000464458), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 1580,00 

EUR (viens tūkstotis pieci 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; 

     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. 

 

30.§ (228.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300001,  

Dravnieku ielas 115 rajons, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

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

14.panta otro un trešo daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra 

lēmuma Nr.61 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.11.apakšpunkta izpildi, ņemot 

vērā Domes 2018.gada 9.augusta lēmumu Nr.408 “Par zemes starpgabalu piekritību 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu Nr.3 

(11.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 117 m
2
 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 05000300001 (kadastra Nr.05000300003), Dravnieku ielas 115 rajonā, 

Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 350,00 EUR (trīs 

simti piecdesmit eiro 00 centi) apmērā.  

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

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

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

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

līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā 

no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

     3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta 

nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kuru īpašumā esošais nekustamais 

īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai 

personai par nosacīto cenu 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro 00 centi); 

     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. 
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31.§ (229.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000142129,  

Vaboļu ielas 30 rajons, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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, 

Zemesgrāmatu apliecībām: nodalījuma Nr.100000584840 un Nr.100000463492, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 14.februāra lēmuma Nr.61 “Par 

zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.10.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 

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

pašvaldībai”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu Nr.3 (10.punkts), to, ka 

zemes starpgabals, kadastra apzīmējums 05000142129, Vaboļu ielas 30 rajonā, Daugavpilī, 

piegul nekustamajam īpašumam Vaboļu iela 30, Daugavpils, un to var izmantot tikai šī 

nekustamā īpašuma īpašnieks, tam nav citu pierobežnieku, Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

      1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 128 m
2 

platībā, kadastra 

apzīmējums 05000142129 (kadastra Nr.05000140008), Vaboļu ielas 30 rajonā, Daugavpilī, 

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

      2. Pārdot zemes vienību 128 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000142129, Vaboļu      

ielas 30 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), par nosacīto cenu 370,00 EUR (trīs 

simti septiņdesmit eiro 00 centi) tam pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra 

Nr.05000142119, Vaboļu iela 30, 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; 

     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; 
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 6.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 

 

32.§ (230.) 

 

Par nekustamā īpašuma Balvu ielā 1C k-16, 586, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta 

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

domes Īpašuma komitejas 04.04.2019. sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 04.04.2019. sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu, kadastra 

Nr.0500 010 1335, Balvu ielā 1C k-16, 586, Daugavpilī, kas sastāv no zemes gabala 46 m² 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1335, un ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 010 

1335 001. 

     2. Nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 010 1335,  novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

     3. Nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 010 1335, 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 Balvu ielā 1C k-16, 586, Daugavpilī,  izsoles noteikumus, apstiprinot tos 

Domes sēdē. 

 

33.§ (231.) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0921, nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

     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 04.04.2019. sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 04.04.2019. sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 
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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 1234 m² 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0921, Dravnieku ielā 21, Daugavpilī. 

     2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0921, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

     3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0921, 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 Dravnieku ielā 21, Daugavpilī, izsoles noteikumus, apstiprinot tos Domes 

sēdē. 

 

34.§ (232.) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

      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 04.04.2019. sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

04.04.2019. sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atļaut atsavināt:  

     1.1. apbūvētu zemes gabalu 670 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1720, Ventas 

ielā 10D, Daugavpilī; 

     1.2. apbūvētu zemes gabalu 45 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 025 0520, Čiekuru 

ielā 9A, 6, Daugavpilī; 

     1.3. apbūvētu zemes gabalu 48 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 1426, Butļerova 

ielā 1 k-5, 81, Daugavpilī; 

     1.4. apbūvētu zemes gabalu 44 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1352, Balvu ielā 

1C     k-15, 544, Daugavpilī; 

     1.5. apbūvētu zemes gabalu 44 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2738, Balvu ielā 

1C k-5, 245, Daugavpilī; 

     1.6. apbūvētu zemes gabalu 44 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2233, Balvu ielā 

1C k-4, 129, Daugavpilī; 
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     1.7. apbūvētu zemes gabalu 42 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2826, Balvu ielā 

1C     k-27, 852, Daugavpilī; 

     1.8. apbūvētu zemes gabalu 37 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 0026, Balvu ielā 

61B, Daugavpilī; 

     1.9. zemes gabalu 53 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0020 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 031 0021); 

     1.10. zemes starpgabalu 149 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 0061 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 004 0063), Puškina ielas 53 rajonā, Daugavpilī. 

    2. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

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

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

zemesgrāmatā. 

 

35.§ (233.) 

 

Par būvju (pēc ugunsgrēka) Miera ielā 129, Daugavpilī, nojaukšanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta devīto 

daļu un desmito daļu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 158.punktu un Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešās daļas 2.punktu, 

ņemot vērā, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 004 7418, Miera ielā 129, 

Daugavpilī, 626m2 platībā, kas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, atrodas dzīvojamā 

māja (pēc ugunsgrēka) ar četriem dzīvokļiem ar kadastra apzīmējumu 0500 004 7418 001 

(turpmāk – Māja), un divas palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 0500 004 7418 005 un 0500 

004 7418 006 (turpmāk – Palīgēkas), kas, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2019.gada 18.marta “Atzinumu Nr.K/32/19 par 

būves pārbaudi 2019.gada 26.februārī”, netiek ekspluatētas, atrodas pussagruvušā stāvoklī, 

pēc ugunsgrēka Mājai pilnīgi nodegusi jumta konstrukcija, daļēji pārsegums, iekšējā un ārējā 

apdare, Mājas ieejas tamburi pēc ugunsgrēka tika bojāti, tās konstrukcijasir nojauktas, Mājai 

ir palikušas tikai ārsienas, bet tās jau zaudē savu konstruktīvo noturību, ir sapuvušas, daļēji ir 

redzamas sienu konstrukciju deformācijas, logu un ieejas ailas ir aiztaisītas ar saplāksni un 

iekļūt mājas iekšā nav iespējams, mājas pagalmā atrodas betona pagraba bedres, tās daļēji nav 

aiztaisītas un var apdraudēt cilvēku drošību un veselību, Palīgēkas arī nav apmierinošā 

stāvoklī, ir redzamas koka sienu konstrukcijas deformācijas un novirzījumi, zemes vienība 

nav nožogota, pastāv risks nepiederošu personu iekļūšanai šajā teritorijā, ēkas  neatbilst 

2013.gada 9.jūlija Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā noteiktajām būtiskām būves un tās 

elementiem izvirzāmām prasībām, kā arī atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 

10.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas 

kopšanu un būvju uzturēšanu” 13.1.punktam tiek klasificētas kā vidi degradējošas ēkas 

(būves) (turpmāk - Būves), ņemot vērā būvinspektora norādījumus, ka augstākminētās Būves 

jānojauc, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes 

protokolu Nr.7, un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

4.aprīļa sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

1. Nojaukt Būves (pēc ugunsgrēka) Miera ielā 129, Daugavpilī, ar kadastra 

apzīmējumiem 0500 004 7418 001, 0500 004 7418 005 un 0500 004 7418 006, kas atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 004 7418, Daugavpilī. 
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2. Izdevumus, kas saistīti ar Būvju nojaukšanu uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0500 004 7418, Daugavpilī, segt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada 

pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem ēku un būvju nojaukšanai. 

3. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam organizēt 

1.punktā minēto Būvju nojaukšanu. 

 

 

36.§ (234.) 

 

Par būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

0500 027 1201, Daugavpilī, nojaukšanu 

I.Funte, H.Soldatjonoka, I.Prelatovs 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta devīto 

daļu un desmito daļu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 158.punktu un Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešās daļas 2.punktu, 

ņemot vērā, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 027 1201 (Mežaparks 43.kv, 

bez adreses), Daugavpilī, 73263m2 platībā, kas ir iekļauta rezerves zemes fondā un šobrīd ir 

pašvaldības rīcībā, Stropu ezera pludmales atpūtas zonā, atrodas tualetes ēka, kas nav 

reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un, kas, saskaņā ar 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2019.gada 18.marta 

“Atzinumu Nr.K/33/19 par būves pārbaudi 2019.gada 28.februārī”, netiek ekspluatēta un nav 

apmierinošā stāvoklī, daudzās vietās ķieģeļu mūris ir mitrs un to skārusi erozija, fasāde ir 

aprakstīta,ēkai ir bojāts jumta segums un lietus ūdens novadīšanas sistēma, kā rezultātā lietus 

ūdens nonāk uz fasādēm un tās tiek bojātas mitruma ietekmes rezultātā, ieejas betona jumtiņi 

un lieveņu konstrukcijas ir bojātas, pie cokola aug koki, ēka ir iekonservēta, logu un durvju 

ailas aiztaisītas, ēka vizuāli bojā atpūtas zonas un jaunuzbūvētētās promenādes apkārtējo tēlu, 

ēka  neatbilst 2013.gada 9.jūlija Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā noteiktajām būtiskām 

būves un tās elementiem izvirzāmām prasībām, kā arī atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 

2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas 

teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 13.1.punktam tiek klasificēta kā vidi degradējoša ēka 

(būve) (turpmāk - Būve), ņemot vērā būvinspektora norādījumus, ka augstākminēto Būvi 

jānojauc, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes 

protokolu Nr.7 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdes 

protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Nojaukt Būvi bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0500 027 1201, Stropu ezera pludmales atpūtas zonā, Daugavpilī. 

2. Izdevumus, kas saistīti ar Būves nojaukšanu uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0500 027 1201, Daugavpilī, segt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada 

pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem ēku un būvju nojaukšanai. 

3. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam organizēt 

1.punktā minētās Būves nojaukšanu. 
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37.§ (235.) 

 

Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem  

0500 013 04429 un 0500 037 3355 piekritību 

I.Funte, I.Prelatovs        

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

būvniecības departamenta 06.03.2019. lēmumu Nr.2-4.1/25, 18.03.2019. lēmumu Nr.2-

4.1/29,  07.03.2019. izziņu Nr.2-7/214, 18.03.2019. izziņu Nr.2-7/247, Daugavpils pilsētas 

zemes komisijas 12.03.2019. izziņu Nr.1.3.-6/16, 19.03.2019. izziņu Nr.1.3.-6/21, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

     1. Atzīt par zemes starpgabaliem: 

     1.1. zemes vienību Martas ielas 5 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 013 4429, 

ar aptuveno platību 112 m
2
, 

     1.2. zemes vienību Plotičku ielas 21A rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 037 

3355, ar aptuveno platību 490 m
2
, 

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

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

pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

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

apzīmējumu 0500 013 4429 konfigurācija nepieļauj tās izmantošanu apbūvei, tādejādi, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 013 4429 un 0500 037 3355 piekrīt pašvaldībai un 

ierakstāmas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 

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

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:  

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

kadastra apzīmējumiem 0500 013 4429 un 0500 037 3355 piekritību Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai; 

     2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 013 4429 un 

0500 037 3355, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda 

(nodokļu maksātāja Nr.90000077325).  
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38.§ (236.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto  

dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

īpašuma likuma 6.pantu, sakarā ar to, ka dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29A, Daugavpilī, 

dzīvokļu īpašumi Nr.6, 13, 42, 49, 53, 65, 90, 91 netika privatizēti, un tie atrodas Daugavpils 

pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Reģistrēt Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda 

(reģ.Nr.90000077325) šādus dzīvokļu īpašumus Šaurā ielā 29A, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 005 1915, 5820 m² platībā 524/58570 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.13, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.13, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1915, 5820 m² platībā 452/58570 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 005 1915, 5820 m² platībā 519/58570 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4. dzīvokļa īpašumu Nr.49, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.49, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1915, 5820 m² platībā 335/58570 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.5. dzīvokļa īpašumu Nr.53, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.53, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1915, 5820 m² platībā 532/58570 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.6. dzīvokļa īpašumu Nr.65, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.65, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1915, 5820 m² platībā 532/58570 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.7. dzīvokļa īpašumu Nr.90, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.90, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1915, 5820 m² platībā 529/58570 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.8. dzīvokļa īpašumu Nr.91, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.91, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1915, 5820 m² platībā 463/58570 kopīpašuma domājamās 

daļas. 

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam veikt 

nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.punktā norādīto dzīvokļu īpašumu reģistrēšanai 

zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 

 

 

39.§ (237.) 

 

Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 16-1A, Daugavpilī,  
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kadastra Nr.0500 903 4818, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 10.panta pirmo daļu, 

30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.644, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 14.marta sēdes protokolu Nr.3 (17.punkts), atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Gržibovskis, N.Kožanova, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - nekustamā īpašuma Gaismas ielā 16-1A, 

Daugavpilī, kadastra numurs 0500 903 4818, kura sastāvā ietilpst neapdzīvojamā telpa Nr.1A 

12.7 m² platībā, mājas (kadastra apzīmējums 0500 021 1117 001) un zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 0500 021 1117  127/19390 kopīpašuma domājamās daļas, nosacīto cenu jeb 

izsoles sākumcenu 1000 EUR apmērā, t.sk. zemes gabala 127/19390 kopīpašuma domājamo 

daļu – 66,65 EUR. 

     2. Apstiprināt atsavināmā objekta - nekustamā īpašuma Gaismas ielā 16-1A, Daugavpilī, 

kadastra numurs 0500 903 4818, izsoles noteikumus. 

     Izpirkšanas termiņi:  Avanss – 10% no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā 

divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena mēneša laikā kopš izsoles 

dienas. Par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu jāmaksā nokavējuma 

procentus 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Īpašuma tiesības uz atsavināmo objektu Pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

izsolē nosolītās summas samaksas. 

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

nekustamo īpašumu Gaismas ielā 16-1A, Daugavpilī, pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles 

sākumcena.  

     5. Izsoles komisijai pārdot dzīvokļa īpašumu Gaismas ielā 16-1A, Daugavpilī, kadastra 

numurs 0500 903 4818, pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

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

budžetā. 

    

  Pielikumā: Nekustamā īpašuma Gaismas ielā 16-1A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 4818 

                     izsoles noteikumi. 

 

40.§ (238.) 

 

Par grozījumiem meta konkursa žūrijas komisijas sastāvā 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

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

procedūru un metu konkursu norises kārtība” 223. un 227.punktu un ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes  2019.gada 31.janvāra lēmumu Nr.25 “Par meta konkursa organizēšanu 

Latgales zoodārza infrastruktūras objektu attīstībai”, Daugavpils pilsētas domes ar biedrību 

“Latvijas arhitektu savienība” “Latvijas arhitektu savienība” noslēgto 2019.gada 18.marta 

līgumu           Nr.3s/2019 (27.03.2019. Indekss D-2019/127), biedrības “Latvijas arhitektu 

savienība” 2019.gada 2.aprīļa e-vēstulē sniegtās rekomendācijas, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes  2019.gada 31.janvāra lēmumā Nr.25 “Par 

meta konkursa organizēšanu Latgales zoodārza infrastruktūras objektu attīstībai”  un izteikt 

5.punktu šādā redakcijā: 

“5. izveidot  pašvaldības metu konkursa žūrijas komisiju sekojošā sastāvā: 

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

priekšsēdētāja vietnieks;  

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

5.3. Žūrijas komisijas locekļi: 

5.3.1. I.Ancāne, Daugavpils pilsētas galvenā arhitekte;  

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

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvuzraugs; 

5.3.3. A.Boroduļina, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības 

departamenta Ainavu arhitekte;   

5.3.4. I. Didrihsone, Biedrības “Latvijas arhitektu savienība” sertificēta arhitekte; 

5.3.5. I.Kokina, Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils dizaina un 

mākslas vidusskolas “Saules skola” direktore, sertificēta arhitekte”. 

5.4. Atbildīgā sekretāre: I.Leikuma, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas juriste. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.35 

 

 

Sēdes vadītājs  

Domes priekšsēdētāja 

1.vietnieks                        (personiskais paraksts)                                 I.Prelatovs 

  

 

Protokoliste                     (personiskais paraksts)                                   S.Rimicāne 

 


