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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2019.gada 16.maijā                                                                                       Nr.19  

                          

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.10 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par atbalstu projektam “Šmakovkas ceļš Latgalē” un apropriācijas palielināšanu. 

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

mākslas centram. 

3. Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem. 

4. Par atbalstu projektam „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” un 

apropriācijas palielināšanu un pārdali. 

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

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

6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta organizācijām no pamatbudţeta programmas 

„Sporta organizāciju atbalsts”. 

7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta organizācijām no pamatbudţeta programmas 

„Sporta organizāciju atbalsts”. 

8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „SPEEDWAY GRAND PRIX OF 

LATVIA” no pamatbudţeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts”. 

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” un 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudţeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem”. 

10. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. 

11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils” no 

pamatbudţeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts”. 

12. Par apropriācijas pārdali starp pamatbudţeta programmām Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” 

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu „Latvijas Nedzirdīgo savienība” Daugavpils reģionālā 

biedrība (struktūrvienība) no budţeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta 

fonds” 

14. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plāna 2019. – 

2022.gadam apstiprināšanu. 
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15. Par SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” 2018.gada peļņas daļu neizmaksāšanu 

dividendēs. 

16. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai. 

17. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu neatliekamiem sakrālā mantojuma 

saglabāšanas darbiem. 

18. Par atbalstu Daugavpils pilsētas iedzīvotāja kartes ieviešanai. 

19. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.57 

„Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu”. 

20. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domei pamatbudţeta 

programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

21. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29.decembra lēmumā Nr.730 

„Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada 

teritorijās II kārta”. 

22. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.658 

„Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās 

infrastruktūras attīstība II kārta””. 

23. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 28.09.2017. lemumā Nr.531 “Par atbalstu 

projektam”.  

24. Par aizņēmuma ņemšanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” 

infrastruktūras modernizācijas papildus būvdarbiem. 

25. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas 2019.gada 14.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam”” 

apstiprināšanu. 

26. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

27. Par īpašuma Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, nodošanu – pieņemšanu. 

28. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012402, daļas nomas tiesību izsoli. 

29. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000111616, daļas nomas tiesību izsoli. 

30. Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20A-4, Daugavpilī, atsavināšanu. 

31. Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 22-14, Daugavpilī, atsavināšanu. 

32. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

33. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.267 „Par 

zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010137, Daugavpilī, Stadiona ielā 1, daļas 

bezatlīdzības lietošanu”. 

34. Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 

35. Par zemesgabala Motoru ielā 4B, Daugavpilī, daļas pārņemšanu bez atlīdzības 

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. 

36. Par grozījumiem 2006.gada 13.jūnija Zemesgabala Daugavpilī, Senlejas ielā 45, 

nomas līgumā Nr.PZ 64. 

37. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta lēmumā Nr.132 „Par 

zemes gabala ar kadastra Nr.0500 007 1214, Daugavpilī, Spaļu ielā 4, daļas iznomāšanu”. 

38. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 03103023 piederību Daugavpils 

pilsētas pašvaldībai. 

39. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamās mājas Viestura iela 13, Daugavpilī 

privatizācijas uzsākšanu. 

40. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

41. Par zemes vienības kadastra apzīmējums 05000060545, daļas nomas tiesības izsoli. 
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42. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000170029, Baznīcas ielas 92 rajons, 

Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu.  

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

Daugavpils pirkuma līguma slēgšanu. 

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

Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu. 

45. Par zemes vienības Senlejas ielā 38, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma slēgšanu. 

46. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370138 Liliju ielas 55 rajonā, 

Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu. 

47. Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu. 

48. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru. 

49. Par nekustamā īpašuma Komandanta ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai “Fresh juice” 

50. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas “Līdzekļi projektu 

realizācijai”. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

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

A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, 

I.Kokina, N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

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

A.Zdanovskis.                                                                    

 

  SĒDĒ NEPIEDALĀS  -  1 Domes deputāts L.Jankovska  

 

 SĒDĒ PIEDALĀS   - pašvaldības 

administrācijas darbinieki:  

 

T.Dubina, K.Rasis, Ţ.Kobzeva, E.Upeniece, 

E.Ugarinko, A.Nikolajevs, V.Pjankovskis, 

J.Oļenovs, M.Dimitrijeva, K.Paukšta, 

A.Jemeļjanovs, I.Šķipare, A.Šapovals 

 

 

  

 - pašvaldības budţeta iestādes darbinieki: 

R.Vabiščevičs, J.Stivriņš, I.Maksimčika, 

T.Binders  

 

                                        

      

 - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: Dautkom 

pārstāvji  

 

                                 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes vecākā lietvedības pārzine E.Pirogova 

 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa lūdz deputātus 

iekļaut domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par sadarbības līguma slēgšanu ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru”. 
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Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustāmā īpašuma 

nodaļas vadītājs A.Aleksejevs lūdz deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā 

papildjautājumu “Par nekustamā īpašuma Komandanta ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Fresh juice”. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais 

direktors T.Binders lūdz deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu Par 

līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai”. 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā deputātiem, vai ir kādi iebildumi par jautājuma 

iekļaušanu darba kārtībā? 

Iebildumu nav. 

 

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

trim papildjautājumiem. 

 

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

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

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis)  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar trim papildjautājumiem. 

 

 

1.§ (272.) 

 

Par atbalstu projektam “Šmakovkas ceļš Latgalē” un apropriācijas palielināšanu. 

 

I.Maksimčika, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budţetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februara 

saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam”, 

saskaņā ar Latgales reģiona attīstības aģentūras 2019.gada 2.maija vētuli Nr.01-05/19 “Par 

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programām reģionos” 

projektu konkursā “Latvijas valsts meţu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales 

kultūras programma 2019” konkursa rezultātiem, un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokola Nr.14, 

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

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

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

nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 

(reģ.nr.90010652160, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils) projektu: “Šmakaukas ceļš 

Latgalē, saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un 

informācijas aģentūrai pamatbudţeta programmai “Eiropas Savienības un citu finanšu 

instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1.Projekta “Šmakaukas ceļš Latgalē” apraksts. 
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                   2. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 

pamatbudţeta programmas “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam. 

 

 

2.§ (273.) 

 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko 

mākslas centram 

 

V.Gargazevičs, A.Elksniņš 

 

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

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

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

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

28.decembra lēmumu Nr.651 apstiprināto noteikumu Nr.3 „Noteikumi par dāvinājumu 

(ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs” 

4.punktu, 2019.gada 01.marta Līgumu ar Borisa Lurje mākslas fondu,  Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14 atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, 

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

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

 

 1.Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas 

centrs” (Reģ.Nr. 90009938567, juridiskā adrese Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401)  

pieņemt dāvinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko 

mākslas centrs” Borisa Lurje izstādes organizēšanai naudas summu 23 913 EUR (divdesmit 

trīs tūkstoši deviņi simti trīspadsmit eiro) no Borisa Lurje mākslas fonda (11.avenījā 599, 

4.stāvā, Ņujorkā, 10036, ASV). 

 2.Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „ Daugavpils Marka 

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

tāmi 2019.gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Ziedojumu programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019. 

gadam grozījumi. 

  

3.§ (274.) 

 

Par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem 

M.Isupova, A.Elksniņš 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 

28.aprīļa lēmumu Nr.188 apstiprinātās kārtības “Daugavpils pilsētas izglītības iestāţu 

izglītojamo apbalvošanas kārtība” 5., 9. un 10.punktu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

izglītojamo sasniegumu apkopošanas komisijas 2019.gada 25.aprīļa sēdes protokolu, 

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 10.maija 

sēdes protokolu Nr.11, Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, 
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V.Kononovs, I.Kokina, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

1. Izmaksāt naudas balvas Daugavpils pilsētas izglītības iestāţu izglītojamajiem par 

iegūtajiem sasniegumiem saskaņā ar pielikumu. 

2. Naudas balvas izmaksāt no Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes budţeta. 

 

Pielikumā: 2018./2019.mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāţu un 

konkursu laureātu saraksts. 

 

 

4.§ (275.) 

 

Par atbalstu projektam „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” un 

apropriācijas palielināšanu un pārdali 

L.Ţuromska, A.Elksniņš 

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

27.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu, 14.04.2015. MK noteikumiem Nr. 193 

"Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

“Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska 

situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”", ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo 

jautājumu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.7, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, 

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

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

 

1.Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

(Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils) dalību ESF projektā 

“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros realizētās aktivitātes “Metodiku 

izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar vardarbībā cietušām 

un vardarbību veikušām personām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai 

darbā un pilotprojektu īstenošanā” saskaņā ar 1.pielikumu. 

2.Projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2019.gadā 11 169,00 EUR 

(vienpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi eiro 00 centi) apmērā no Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” pamatbudţeta programmas “Iestādes 

darbības nodrošināšana” budţeta līdzekļiem saskaņā ar 2.pielikumu. 

3.Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības budţeta iestādei “Sociālais 

dienests” pamatbudţeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu 

finansētie projekti” saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 

realizētās aktivitātes “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu 

sociālajiem darbiniekiem darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību 

veikušām personām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku 

ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā” apraksts. 

 2. Pašvaldības budţeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudţeta programmas 

„Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 



7 
 

 3. Pašvaldības budţeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudţeta programmas 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

5.§ (276.) 

 

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

noteikumos Nr. 47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" 

L.Ţuromska, A.Elksniņš 

 

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

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

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

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

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

noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu, atklāti 

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

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

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija saistošos noteikumus Nr.9 

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

“Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti””.   

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija saistošie noteikumi Nr.9 

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

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

 

 

6.§ (277.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta organizācijām no pamatbudţeta programmas  

„Sporta organizāciju atbalsts” 

 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

A.Broks jautā kad Jūs lemjat par šo atbalstu organizācijām? Vai jūs strikti ievērojiet 

noteikumus? 

J.Stivriņš atbild,ka jā tieši tā. 

A.Broks skaidro, ka šajos noteikumos ir norādīts, ka  ja nav nokārtotas saistības vai nav 

iesniegti dokumenti vai nav iesniegtas licences jūs nevarat piešķirt finansējumu vai tā ir? 

J.Stivriņš atbild, ka tas bija pagajušos noteikumos uzrakstīts, un jautājums, kuru mēs izskatām 

tagad attiecas uz biedrībām, tie kuri atbilst jauniem noteikumiem 8.3.punktam, bet dotācijas 

piešķiršanu izskata pēc veciem noteikumiem. 

 

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” 49.4.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 10.maija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 10.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, I.Kokina, N.Koţanova, 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p33
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p35
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...
https://likumi.lv/ta/id/193738-kartiba-kada-aprekinams-pieskirams-izmaksajams-pabalsts-garanteta-minimala-ienakumu-limena-nodrosinasanai-un-sledzama-vienosana...#p13
https://likumi.lv/ta/id/253731-noteikumi-par-garanteto-minimalo-ienakumu-limeni
https://likumi.lv/ta/id/253731-noteikumi-par-garanteto-minimalo-ienakumu-limeni#p3
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M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts” sporta 

organizācijām saskaņā ar pielikumu. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldība iestādei “Sporta pārvalde” noslēgt līgumus ar sporta 

organizācijām par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.  

Pielikumā: Sporta organizāciju saraksts finansējuma piešķiršanai no pašvaldības 

budţeta (2019.gadā) 

 

7.§ (278.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta organizācijām no pamatbudţeta programmas  

„Sporta organizāciju atbalsts” 

 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

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

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

sporta organizācijām” 25.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 10.maija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts” EUR 75 

975.00 (septiņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā biedrībai 

“Futbola centrs Daugavpils” (reģ.Nr. 40008150903, juridiskā adrese: Saules ielā 69-3, 

Daugavpils, LV-5401) sporta sezonai no 2019.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.janvārim. 

2. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts” EUR 20 

000.00 (divdesmit tūkstoši eiro 00 centi) apmērā biedrībai “Daugavpils futbola asociācija” 

(reģ.Nr.40008255850, juridiskā adrese: Jelgavas iela 29-27, Daugavpils, LV-5404) sporta 

sezonai no 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam. 

3. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts” EUR 55 

000.00 (piecdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā biedrībai “Volejbola klubs “Ezerzeme” (reģ.Nr. 

40008025924, juridiskā adrese: A.Pumpura iela 135-10, Daugavpils, LV-5404) sporta sezonai 

no 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam. 

4. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts” EUR 27 

000.00 (divdesmit septiņi tūkstoši eiro 00 centi) apmērā biedrībai “Volejbola klubs miLATss” 

(reģ.Nr. 40008126901, juridiskā adrese: Arodu iela 88, Daugavpils, LV-5404) sporta sezonai 

no 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam. 

5. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts” EUR 35 

000.00 (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro 00 centi) apmērā biedrībai “BALLBORDERBASKET” 

(reģ.Nr. 40008166618, juridiskā adrese: Tukuma iela 24-5, Daugavpils, LV-5417) sporta 

sezonai no 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam. 

6. Daugavpils pilsētas pašvaldība iestādei “Sporta pārvalde” noslēgt līgumus ar biedrībām par 

pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

 

 

8.§ (279.) 
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Par finanšu līdzekļu pieškiršanu biedrībai “SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA” 

no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciuju atbalsts” 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

V.Kononovs jautā, kad iepriekš tika skatīts šis jautājums komitejās bija lūgums labot  

gramatiskās kļūdas. 

J.Stivriņš atbild, ka viņš zina par tām kļūdām un, ka šīs kļūdas tiks izlabotas. 

V.Kononovs jautā, ka nav pagajuši vēl 5 mēneši no gada sākuma un dotā biedrība 

“SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA” izņems visas savas kvotas, kas tika pieškirta pēc 

mūsu jauniem noteikumiem vai neiznāks tā, ka biedrība tagad izņem visas savas kvotas un 

pēc tam griezīsies vēl ar lūgumu pēc fiannsējuma? 

J.Stivriņš atbild, ka tagad tiek piešķirta 2 daļa finansējuma.  

A.Elksniņš skaidro, Domes deputāti ir apstiprinājuši jaunos noteikumus un kartību, 

saskaņā ar noteikumu 8.1.punktu sporta organizācijām finansējums nedrīkst pārsniegt 200 000 

EUR. 

E.Upeniece skaidro jauno kārtību, kā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. 

 

 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” 25.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 10.maija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, 

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

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

ATTURAS –  1 (V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1.Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts” EUR 

97000.00 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši eiro 00 centi) apmērā biedrībai “SPEEDWAY 

GRAND PRIX OF LATVIA” (reģ.nr. 50008097271, juridiskā adrese: Jelgavas ielā 54, 

Daugavpils, LV-5404) sporta sezonai no 2019. gada  1. februāra līdz 2020.gada 31.janvārim  

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

biedrībām par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

 

9.§ (280.) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” un finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudţeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

A.Broks norāda, ka paskaidrojuma rakstā par zemes nomu summa ir pieļauta drukas 

kļūda. 

A.Elksniņš aizrāda par gramatiskām kļūdām. 

 

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

pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra 

lēmumu Nr.573 “Par sintētiska futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, seguma 

nodošanu lietošanā”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 



10 
 

komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, I.Kokina, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” noslēgt zemes nomas 

līgumu ar SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr. LV40003244634 par 

zemesgabala Stadiona ielā 1, Daugavpilī, ar kopējo platību 43119 m
2
 un kadastra apzīmējumu 

0500 001 0137, labiekārtotu daļu 8288 m
2
 platībā. 

2. Piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” 9760 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit  eiro) apmērā Daugavpils 

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

Stacijas ielā 47A, Daugavpils) zemes nomai.  

3. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta 

programmas „Sporta un treniņu bāzu uzturēšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus 

saskaņā ar pielikumu.  

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta 

programmas „Sporta un treniņu bāzu uzturēšana” ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

 

10.§ (281.) 

 

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra ar lēmumu Nr.48 noteikumu  Nr.48 

„Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāţu grāmatvedības 

uzskaiti” 103.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

2019.gada 10.maija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” uzskaites 

ilgtermiņa ieguldījumu, automašīnu CHRYSLER GRAND VOYAGER (Reģistrācijas Nr. 

GT7195), ar atlikušo vērtību uz 2019.gada 30.aprīlī 00,00 EUR, nodot to tālākai utilizācijai.  

Pielikumā: 1. Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.12310013. 

       2. 2019.gada 18.februāra transportlīdzekļa vērtības noteikšanas akts Nr.V19-01 

(kopija). 

 

 

 

 

 

 

11.§ (282.) 



11 
 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils” no pamatbudţeta 

programmas „Sporta organizāciju atbalsts” 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 
 

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

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

sporta organizācijām” 25.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 10.maija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts” 165 000.00 

EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši eiro 00 centi) apmērā biedrībai “Hokeja klubs 

Daugavpils” (reģ.Nr. 40008211112, Stacijas ielā 45A, Daugavpils, LV-5401) sporta sezonai 

no 2019.gada 1. maija līdz 2020.gada 30. aprīlim. 

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

pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

 

12.§ (283.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudţeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādei “Sporta pārvalde” 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 
 

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

pašvaldību budţetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 10.maija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 10.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta 

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

pamatbudţeta programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudţeta programmā „Sporta un treniņu bāzu uzturēšana” 

par 14523,00 euro ar PVN saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudţeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti) 14523,00 euro ar PVN saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta 

programmas „Sporta un treniņu bāzu uzturēšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

        2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta 

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

projekti)” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

13.§ (284.) 



12 
 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Nedzirdīgo savienība” Daugavpils 

reģionālā biedrība (struktūrvienība) no budţeta programmas 

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

 

Ţ.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

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

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

Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 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 

“Latvijas Nedzirdīgo savienība” Daugavpils reģionālā biedrība (struktūrvienība) (reģ. Nr. 

40008000615, struktūrvienības Nr.90010808060)  2019.gada 29. aprīļa pieteikumu,  

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu 

Nr.7, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudţeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Nedzirdīgo savienība” Daugavpils 

reģionālā biedrība (struktūrvienība) (reģ. Nr. 40008000615, struktūrvienības 

Nr.90010808060) 301,87 EUR apmērā ( trīs simti viens  eiro, 87 centi) dalības braucienam, lai 

piedalītos Latvijas Nedzirdīgo savienības amatiermākslas festivālā “Prieku sirdij rodi 

Ventspilī”, kas notiks š.ģ. 1.jūnijā, Ventspilī. 

2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

14.§ (-.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plāna 2019. – 

2022.gadam apstiprināšanu 

 

K.Paukšta, A.Elksniņš 
 

      A.Elksniņš piedāvā deputātiem atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz vēlāku laiku, kad tiks 

pabeigta pārbaude, kā arī norāda piedāvātas koncepcijas nepilnības. 

 A.Elksniņš jautā Jaunatnes nodaļai, ka termiņš lai nezaudētu finansējumu šim projektam 

ir 22.maijs vai šis projekts ir gatavs? 

 K.Paukšta atbild, ka par to vairāk var pastāstīt E.Kucins, kas nodarbojas ar šo projektu. 

 E.Kucins atbild, ka projekts šobrīd nav gatavs, projekts tiek balstīts uz gatavās stratēģijas 

dokumenta pamata. 

 A.Elksniņš jautā cik nepieciešams laika, lai uzrakstītu šo projektu? 

 E.Kucins atbild, ka projekts nav liels 3500 EUR, projektu var uzrakstīt arī bez 

koncepcijas, bet tādējādi projekts zaudē kvalitāti, jo projekts balstās uz stradēģiju, kas ir 

piedāvāta koncepcijā. 

 A.Elksniņš lūdz D.Krīviņu izskaidrot radušos situāciju par projektu. 

 D.Krīviņa saskaņā ar konkursa nolikumu projektu var iesniegt ja ir apstiprināts jauniešu 

politikas dokuments vai šis projekts ir izstrādes stadijā, ja viņš ir apstiprināts komitejās un ir 

pieejams publiski mājas lapā, tad ministrija vērtējot projektu pārbaudīs šo linku un projekta 
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aktivitātēm un rīcībām jāatbilst tam ko mēs plānojam šajā plānošanas dokumentā līdz ar to šo 

projektu var iesniegt ja viņš ir izstrādes stadijā. 

 A.Elksniņš piedāvā deputātiem atlikt šo jautājumu izskatīšanai uz vēlāku laiku sagaidot 

pārbaudes rezultātus. 

 A.Broks nepiekrīt A.Elksniņam teiktajam, uzskatot, ka tas ir normāls projekts, kurš tika 

apstiprināts gandrīz visos pasākumos. G.Vanaga spētu atbildēt uz Jūsu uzdotajiem 

jautājumiem, bet diemţēl viņa ir atstādināta no amata. Jums varētu paskaidrot A.Pučinskis, 

kurš pagajušā reizē visu ir izskaidrojis, bet diemţēl viņš šodien nav atnācis uz šo sēdi. Šie divi 

speciālisti ir izraidīti prom un jaunā speciāliste neko nevar izskaidrot un pateikt.  

 A.Broks lūdz deputātus apstiprināt šo koncepciju.  

 J.Dukšinskis piedāvā atbalstīt projektu, jo tas ir skatīts diezgan ilgi un bija dots laiks 

diskusijām. Terminu skaidrojums nav Jaunatnes nodaļas izdomājums, šie terminu skaidrojumi 

ir ņemti no likumiem. Norāda arī uz to, ka Jaunatnes nodaļa ir piedalījusies arī citos projektos, 

kas ir apsveicami. 

 J.Dukšinskis aicina atbalstīt projektu. 

 I.Kokina piekrīt kolēģiem, jo šis projekts tika ilgstoši izskatīts darba grupā, piedalījās 

visu struktūrvienību speciālisti un arī Izglītības un kultūras jautājumu komitējā šie eksperti un 

darba grupas vadītāji ir izsmeļoši atbildējuši līdz ar to šī programma tika atbalstīta. 

 I.Kokina aicina kolēģus atbalstīt šo projektu. 

 L.Lāčplēšis piebilst, ka nav neviena iebilduma par koncepciju runājot gan par štatu 

sarakstu, gan par izglītību, kas nav koncepcijas jautājums. 

 A.Zdanovskis norāda, ka ir piedalījies šīs koncepcijas izstrādē, sakumā kā vadītājs, vēlāk 

kā komisijas loceklis tā pirmā stratēģija, kas bija izstrādāta bija nejēdzīga, šī izstrādātā 

stratēģija ļauj novērst nejēdzības, kas tika minētas iepriekš. Sratēģija tiek pieņemta uz 

vairākiem gadiem un ir diezgan kompetenta līdz ar to piedavā deputātus atbalstīt šo projektu. 

 

 A.Elksniņš lūdz balsot par iensiegto priekšlikumu, par jautājuma atlikšanu. 

 

PAR – 7 PAR (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, V.Kononovs, N.Koţanova, 

M.Lavrenovs,  I.Prelatovs), PRET – 6 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, 

A.Zdanovskis), ATTURĀS – 1 (H.Soldatjonoka), Lēmums nav pieņemts. 

 

 Pamatotojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5., 6.punktu, 

21.panta pirmās daļas ievaddaļā noteikto, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jaunatnes likuma 

5.panta pirmo daļu, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2019.gada 10.maija sēdes 

protokolu Nr.8, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes 

protokolu Nr.14, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, PAR – 7 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, 

I.Kokina, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis) PRET – 7 (R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

lēmums nav pieņemts. 
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15.§ (285.) 

Par SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” 2018.gada peļņas daļu neizmaksāšanu 

dividendēs 

 

J.Oļenovs, A.Elksniņš 

 

 

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

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta pirmo daļu, 

Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 

11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 9.4.punktu, 

9.12.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 29.oktobra lēmumu Nr.437 „Kārtība, kādā 

pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir 

dalībnieks (akcionārs) nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus 

pašvaldības budţetā par pašvaldības kapitāla izmantošanu“ 4.punktu, 6.-7.punktu,ievērojot 

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” 2019.gada 4.februāra dalībnieku sapulcē apstiprināto 

rīcības plānu 2019.gadam, ņemot vērā SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” 2019.gada 

11.marta dalībnieku sapulcē apstiprināto gada pārskatu ar gada peļņu 2711 euro,  

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

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

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

nolemj: 

 

Atļaut SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”, reģistrācijas Nr.41503021397, 

neizmaksāt dividendēs 50% no 2018.gada peļņas 1355,50 euro apmērā. 

 

Pielikumā: Atzinums par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas atstāšanu SIA 

„Daugavpils bērnu veselības centrs” rīcībā ar pielikumiem uz 5 lp. 

 

 

16.§ (286.) 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai 

 

M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 
 

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

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

Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam”, Domes 2018.gada 22.februāra  

noteikumu Nr.1 “Noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma 

saglabāšanai”, kas apstiprināti ar Domes 2018.gada 22.februāra lēmumu Nr.61, 7. un 

16.punktu, ņemot vērā zemāk minēto reliģisko organizāciju pieteikumus, Domes komisijas 

2019.gada 10.maija atzinumu, Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 

10.maija sēdes protokolu Nr.11, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes  

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

A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, I.Kokina, N.Koţanova, 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 budţeta programmas “Sakrālā mantojuma 

saglabāšana” līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai šādām reliģiskām 

organizācijām šādā apmērā: 

Nr. 

p.k. 

reliģiskas organizācijas 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs 

līdzfinansējuma mērķis līdzfinansējuma 

apmērs eiro 

1. Daugavpils Dievmātes Romas 

katoļu draudze, 

reģ.Nr.90000297338 

tehniskā izpēte ar ēkas 

pamatu un pamatnes 

ģeoloģisko izpēti 

5000 

2. Grīvas Romas katoļu draudze, 

reģ.Nr.90000237663 

baznīcas ēkas 

elektroinstalācijas nomaiņa 

4687 

3. Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs 

Romas katoļu draudze, 

reģ.Nr.90000217544 

dievnama kolonādes kreisā 

elementa (kolonnu no 

Baznīcas skvēra un 

Cietokšņa ielas puses) 

remontdarbi 

5000 

4. Mārtiņa Lutera evaņģēliski 

luteriskā draudze, 

reģ.Nr.90000237536 

katedrāles mākslinieciskā 

izpēte un fasādes 

atjaunošanas un akmens 

logu restaurācijas projekts 

minimālajā sastāvā 

5000 

5. Daugavpils Jaunbūves 

1.vecticībnieku draudze 

reģ.Nr.90000312980 

ikonas „Evaņģēlisti” 

restaurācija 

3188 

 

 

17.§ (287.) 

 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu  

neatliekamiem sakrālā mantojuma saglabāšanas darbiem  

 

M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 
 

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

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

pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam”, Domes 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.1 

“Noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai”, kas 

apstiprināti ar Domes 2018.gada 22.februāra lēmumu Nr.61, 18.punktu, izskatot Daugavpils 

Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes un Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes 

pieteikumus, Domes komisijas 2019.gada 10.maija atzinumu, Domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.11, Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 10.maija sēdes  protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, I.Kokina, N.Koţanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Piešķirt finansējumu 2255,64 EUR apmērā no Daugavpils pilsētas budţeta 

programmas “Sakrālā mantojuma saglabāšana” neatliekamiem sakrālā mantojuma 

saglabāšanas darbiem  Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzei, 

reģ.Nr.90000217544. 

2. Piešķirt finansējumu 1660,00 EUR apmērā no Daugavpils pilsētas budţeta 

programmas “Sakrālā mantojuma saglabāšana” neatliekamiem sakrālā mantojuma 

saglabāšanas darbiem Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskajai draudzei, reģ.Nr.90000237536. 

 

 

18.§ (288.) 

 

Par atbalstu Daugavpils pilsētas iedzīvotāja kartes ieviešanai  

D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

      A.Broks jautā vai viss kas ir dārgs ir labāks, vai mēs varētu paskaitīt 5 gadu griezumā 

ABC risinājuma summas varbūt Jums ir tādi cipari? 

 D.Krīviņa atbild, ka mans apgalvojums balstās uz darba grupas rezultātiem. Nākamā gada 

izmaksas ir 330 000 EUR tā arī apmēram un būs. 

 A.Broka priekšlikums periodiski informēt deputātus par projekta gaitu. 

 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 

27.apakšpunktu, Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 14.panta trešo daļu, 2017.gada 

27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

17.punktu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014. – 2020.gadam 

Investīciju plānu, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2019.gada 10.maija 

atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija atzinumu, atklāti 

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

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

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

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas iedzīvotāja kartes ieviešanu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram. 

 

Pielikumā: Informatīvais ziņojums par Daugavpils pilsētas iedzīvotāja kartes ieviešanu. 

 

 

19.§ (289.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.57 

“Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu” 

 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budţetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēdes 

2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.8, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 

2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14,  atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, I.Kokina, N.Koţanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1.Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.57 “Par 

atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: “3. Projekta īstenošanai nodrošināt 

priekšfinansējumu 2018.gada 1100 EUR (viens tūkstotis viens simts eiro) apmērā, 2019.gadā 

400 EUR (četri simti eiro) apmērā un līdzfinansējumu 2018.gadā 1990 EUR (viens tūkstotis 

deviņi simti deviņdesmit eiro) apmērā, 2019.gadā 2227 EUR (divi tūkstoši divi simti 

divdesmit septiņi eiro) apmērā no pamatbudţeta programmas “Līdzekļi projektu 

realizācijai”.” 

1.2. Izteikt lēmuma 1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

2. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Līdzekļi projekta realizācijai” 

1557 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit septiņi eiro) projekta „Vietējās solidaritātes 

– globālās solidaritātes tīkls” līdzfinansēšanai. 

 

Pielikumā: Projekta „Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls” SOLID 

(„Local solidarity global solidarity Network”) apraksts jaunā redakcijā. 

 

 

20.§ (290.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domei pamatbudţeta 

programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” 

 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

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

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.14 ),  atklāti 

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

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

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

 

Veikt apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domei 

(reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudţeta 

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

pielikumu. 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudţeta programmas  „Eiropas Savienības un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 

 

21.§ (291.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29.decembra lēmumā Nr.730  

 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada 

teritorijās II kārta” 

 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

J.Lāčplēsis izsakās, ka šī projekta veicamās aktivitātes nav mainījušās, bet ir pieaugusi 

summa. 
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D.Krīviņa atbild salīdzinot ar 2017.gada pieņemto lēmumu, ir ka jaunas aktivitātes 

nav, šādas aktivitātes ir plānotas, atsķirībā no 2017.gada mums nebija gatavi būvprojekti. 

Gatavojot šo domes lēmuma projektu tas bija gatavots un plānots, lai iesniegtu ar citu mērķi.  

J.Lāčplēsis jautā vai pieaugums ir vairāk par 70%? 

D.Krīviņa atbild, ka gluţi tā nav, ka gataviem būvprojektiem nav tāds cenu 

pieaugums. Šājā gadījumā precizējam ERAF un skatoties kas bija plānots kvotā bija plānoti 3 

projekti un rezultātā viņi būs 4 projekti. 

V.Kononovs jautā, ka tika gatavots projekts, bet tāmju nebija? 

D.Krīviņa atbild, ka indikatīvas bija, pašu speciālistu, bet būvprojekti nebija akceptēti. 

Toreiz mērķis bija termiņos iesniegt un tad pēc konkursa bija zināma reāla summa.  

J.Lāčplesis jautā vai būvprojektu autors ir viens vai katram būvprojektam ir cits? 

D.Krīviņa atbild, ka ir daţādi. Ir projektēšanas birojs “Austrumi”, Latvijas mērnieks, 

Projekts EAE u.c. 

 

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

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

Daugavpils” 2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2015.gada 

10.novembra noteikumiem Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.8, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2019.gada 10.maija sēdes protokolu 

Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 8 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis,  V.Kononovs, 

N.Koţanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 6 

(A.Broks,  J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina,  J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus un izteikt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29.decembra 

lēmuma Nr.730 pielikumu šādā redakcijā.  

 

Pielikumā: Precizēts projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils 

pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” apraksts. 

 

 

22.§ (292.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.658  

“Par atbalstu projektam “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās 

infrastruktūras attīstība II kārta”” 

 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

 J.Lāčplēsis izsakās, ka sadārdzinājums tiek segts no pašvaldības līdzekļiem. 

D.Krīviņa atbild, ka tiek piedāvāts palielināt pašvaldības budţetu. 

A.Elksniņš jautā vai situācija ir tāda pati, kā ar iepriekšējo projektu, vai 

sadārdzinājums ir radies iepirkuma rezultātā? 

D.Krīviņa atbild, ka sadārdzinājums ir 2017.gada būvprojektā ir līdz 25%. 

A.Elksniņš izsakās, ka respektīvi ar katru nākošo iepirkumu mēģinot iegūt lētāku cenu 

nekā tas bija iepriekš un izbeidzot iepriekšējo iepirkuma procedūru, jo pārāk dārgi finansēt un 

piedāvājumiem nav naudas un cenas aug. 

D.Krīviņa izsakās, ka varu uzsvērt, ka tas ir nozīmīgi mūsu uzņēmējiem. 
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J.Lāčplēsis izsakās, ka nav šaubu, ka šie projekti ir vajadzīgi, bet šaubas ir par to, ka 

efektīvi tiek izmantoti līdzekļi pamatojoties uz sadārdzinājumu. 

I.Prelatovs jautā vai tas ir 2 iepirkums, kāda starpība bija starp pirmo un otro 

iepirkumu? 

D.Krīviņa atbild, ka nedaudz lielāka summa.  

 

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

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

Daugavpils” 2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2015. gada 

10. novembra noteikumiem Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, 2018.gada 

2.augusta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/17/I/028, 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.8, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2019.gada 10.maija sēdes protokolu 

Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 8 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis,  V.Kononovs, 

N.Koţanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 6 

A.Broks,  J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: 
 

Veikt grozījumus un izteikt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra 

lēmuma Nr.658 pielikumu šādā redakcijā.  

 

Pielikumā: Precizēts projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas 

publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” Nr.5.6.2.0/17/I/028 apraksts 

 

 

23.§ (293.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 28.09.2017. lēmumā Nr. 531 „Par atbalstu 

projektam” 

 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta ievaddaļu, Daugavpils attīstības 

programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plāna 327. 

punktu, Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.249 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto 

profesionālo izglītības iestāţu skaitu” īstenošanas noteikumi”, 2018. gada 4. jūnija 

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.3.0/17/I/006, iepirkuma 

procedūras Nr. DPD 2019/17 rezultātiem, projekta būvinţenieres O. Galančukas skaidrojumu, 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2019. gada 10.maija atzinumu, Finanšu 

komitejas 2019. gada 10.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (A.Broks, R.Eigims, 

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

H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 2 (J.Dukšinskis, R.Joksts), NEBALSO – 3 

(I.Kokina, J.Lāčplēsis, A.Zdanovskis)  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Izdarīt šādus grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28.septembra lēmumā 

Nr.531 „Par atbalstu projektam”: 

1.1. Lēmuma pielikumā „Projekta „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules 

skolas” izveidošana par Profesionālās kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras 

modernizācijas II kārta” apraksts”, sadaļā „Projekta izmaksas” : 

1.1.1. aiz vārdiem “Projekta kopējās izmaksas” aizstāt skaitli „4 930 607,58” ar skaitli 

„5 703 471,94”; 

1.1.2. aiz vārdiem “neattiecināmās” izteikt tekstu jaunā redakcijā: 3 206 146,94 EUR 

(ēkas Saules ielā 2 pārbūve, ēkas Saules ielā 6/8 jaunbūve, autoruzraudzība, būvuzraudzība, 

elektrības pieslēgums jaunbūvei). 

Pielikumā: Projekta “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skolas” izveidošana 

par Profesionālās kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II kārta” 

apraksts” apraksts. 

 

24.§ (294.) 

 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

      J.Dukšinskis jautā, vai ir kāds pārstāvis no Valsts Nodarbinātības aģentūras? 

D.Krīviņa atbild, ka nav. 

 

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

pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo daļu, kas noteic, ka 

publiskas personas sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas - publiskas 

personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu, ņemot vērā 

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 8.pantu, kas nosaka pašvaldību kompetenci, 

izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles ierosinājumu noslēgt aktualizētu 

sadarbības līgumu (20.03.2019. vēstule Nr.20.2-1.1/134), atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, I.Kokina, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

Noslēgt sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāli par 

savstarpēju informācijas apmaiņu, sadarbību nodarbinātības veicināšanā un ar bezdarba 

samazināšanu saistītu uzdevumu izpildi.  

Pielikumā: Sadarbības līguma projekts ar vienu pielikumu. 

 

25.§ (295.) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” 

infrastruktūras modernizācijas papildus būvdarbiem 

 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

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

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

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Ministru kabineta 2016. 
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gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.249 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālo izglītības iestāţu skaitu” 

īstenošanas noteikumi”, 2018. gada 4. jūnija Vienošanās par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr.8.1.3.0/17/I/006, 2019.gada 11.aprīļa iepirkuma procedūras Nr. DPD 

2019/17 rezultātiem, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija 

protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 2 (J.Dukšinskis, R.Joksts) NEBALSO – 1 

(J.Lāčplēsis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 733 280 EUR 

(septiņi simti trīsdesmit  trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit euro 00 centi) apmērā, uz 18 

gadiem projekta „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skolas” izveidošana par 

Profesionālās kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II kārta” papildus 

būvdarbiem. 

2. Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

2019. gadā – 262 491 EUR 

2020. gadā – 470 789 EUR 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021. gada martu. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetos. 

 

 

26.§ (296.) 

 

Par Par  saistošo noteikumu     

„Grozījumi Daugavpils pilsētas  2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 

“Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam””  

 apstiprināšanu 

E.Upeniece, A.Elksniņš 
 

J.Lāčplesis jautā, vai pēc šiem budţeta grozījumiem, kāds apliek neparedzēto līdzekļu 

apjoms? 

E.Upeniece atbild, ka pēc šiem budţeta grozījumiem ir vēl 300 000 EUR rezerves 

fonds. 

J.Lāčplēsis jautā vai budţeta grozījumos ir paredzēts arī no pašvaldības līdzekļiem 

finansēt pontona būvniecību Stropu pludmalē? 

E.Upeniece atbild, ka jautājums tika skatīts iepriekš budţeta grozījumu kontekstā, 

gada sākumā budţetā plānotā programma investīciju atbalstam tika novirzīta Stropu pontona 

būvniecība, šajos grozījumos neliela daliņa tiek novirzīta manis nosauktajiem projektiem. 

I.Kokina jautā, par pirmsskolas skolotāju algu palielināšanu un auklīšu programmu 

bija teikts ka abi šie piedāvājumi tiek risināti no līdzekļiem neparedzetiem gadījumiem, ja tiks 

atbalstītas abas šīs programmas divas trešdaļas no līdzekļiem tiks iztērēts. Man priekšlikums 

tomēr šo te nobalsoto un atbalstīto pirmo priekslikumu, kas ir saistīts ar pedagogu algu 

palielināšanu iekļaut budţetā, lai pedagogiem tiešām būtu skaidrība un drošības sajūta, ka tas 

tiks realizēts. 

J.Dukšinskis atbalsta I.Kokinas priekšlikumu. 

E.Upeniece atbild, ka nevar veikt grozījumus budţeta, kamēr nav noteikta summa par 

cik tiks palielinātas algas. Sākumā šis jautājums ir jāapsrieţ komitejās un tad jāvirza uz 

Domes sēdi. 
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A.Elksniņš izsakās, ka pašreizējās izmaiņas budţetā ir saistītas ar iepriekšējā gadā 

pieņemtām saistībām, vai tā ir?  

E.Upeniece atbild, ka gan iepriekšējā, gan šī gada. 

A.Elksniņš skaidro, ka pēc būtības pirmsskolas izglītības iestādes skolu pedagogiem 

bija runa pēc budţeta pieņemšanas sekojot kādā veidā tiek izpildīts budţets un kas notiek 

kopumā par to tiks lemts aprīļa sākumā darba grupa Zdanovska kunga vadībā ir nākusi ar 

ierosinājumu veida atbalsta pasākumiem auklītes un pirmsskolas skolotāju algu palielinājumu. 

Aicinu atbalstīt I.Kokinas priekšlikumu. 

E.Upeniece skaidro, lai atbalstītu I.Kokinas priekšlikumu ir jābūt konkrētai summai.  

 

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

PRET – nav, ATTURĀS - 7 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, V.Kononovs, 

N.Koţanova, M.Lavrenovs, A.Zdanovskis), NEBALSO – 1 (I.Prelatovs). Priekšlikums ir 

noraidīts. 

 

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

46.pantu, un  likuma “Par pašvaldību budţetiem” 16. un 17.pantu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija  protokolu  Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 8 (R.Eigims, 

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

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

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

 

     Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16. maija saistošos noteikumus Nr.10  

„Grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16. maija saistošie noteikumi Nr.10  

„Grozījumi Daugavpils pilsētas 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam”” 

 

A.Elksniņš izsaka priekšlikumu mainīt darba kārtību un 47 jautājumu par 

izpilddirektora iecelšanu izskatīt tagad. A.Elksniņš jautā vai ir iebildumi. Iebildumu 

nav. 

27.§ (297.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu 

I.Prelatovs, A.Elksniņš 
 

Balsu skaitīšanas komisija šādā sastāvā: 

1. Aivars Broks; 

2. Aivars Zdanovskis; 

3. Anatolijs Grţibovskis 

 

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Broks. 

Par komisijas sekretāru ievēlēts Anatolijs Grţibovskis. 

 

Balsojumā piedalās Daugavpils domes deputāti:  

1. A.Broks 
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2. J.Dukšinskis  

3. R.Eigims 

4. A.Elksniņš  

5. A.Grţibovskis  

6. L.Jankovska – nepiedalās. 

7. R.Joksts  

8. V.Kononovs  

9. I.Kokina  

10. N.Koţanova  

11. M.Lavrenovs  

12. J.Lāčplēsis  

13. I.Prelatovs  

14. H.Soldatjonoka  

15. A.Zdanovskis 

 

A.Elksniņš jautā vai kandidāts nav pārdomājis kļūt par izpilddirektoru? 

I.Aleksejevs atbild, ka nav pārdomājis. 

I.Kokina jautā kāds ir Jūsu redzējumu kā Jūs redzat sevi savu darbu izpilddirektora amatā? 

Kādas būs jūsu prioritātes?  

I.Aleksejevs atbild, ka Domes izpildvara ir atdalāma no politikas. Izpilddirektora 

prioritātes būs tās lietas kas apstiprinās budţetu ietvaros, bet jūs domes deputāti pieņemsiet 

lēmumu.  

I.Kokina jautā, kā jūs uzskatāt galvenās izpilddirektora funkcijas? 

I.Aleksejevs atbild, ka izpilddirektors runājot vienkāršajā valodā ir labs administrators , kas 

administrē visus pieņemtos lēmumus, seko mērķim, lai visu apstiprinātu budţeta ietvaros. 

Veic ikdienas pārraudzību, iesaistās tajos procesos un palīdz to novest līdz mērķim.  

H.Soldatjonoka jautā vai Jums ir pieredze pašvaldību darbā? 

I.Aleksejevs atbild, ka pašvaldību darbā pieredzes nav. 

J.Lāčplēsis jautā vai Jūs esat skatījies 2019.gada budţetu? 

I.Aleksejevs atbild, ka ir ieskatījies Daugavpils pilsētas domes 2019.gada budţetā, bet 

visam cauri neesmu izgājis.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 40., 68. Pantu 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora amata kandidātu atlases komisijas 

lēmumu (23.04.2019. protokols Nr.3), balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR – 9 (R.Eigims, 

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

A.Zdanovskis), PRET – (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Joksts, J.Lāčplēsis), ATTURAS – nav, 

NEDERĪGA ZĪME – 1 (H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Ar 2019.gada 1.jūliju iecelt Igoru Aleksejevu par Daugavpils pilsētas izpilddirektoru. 

 

28.§ (298.) 

 

Par Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

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

daļu, sakarā ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas 

pašvaldības vārda, ko apliecina zemesgrāmatu apliecības (nodalījumi: Nr.100000587108, 

100000587989, 100000587992, 100000587997, 100000587984, 100000588014, 

100000587998, 100000588000, 100000587991, 100000587983, 100000588015, 

100000584552, 100000588041, 2344-72), atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 
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R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, I.Kokina, N.Koţanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē: 

1.1. zemes gabalu 509 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3405, Salviju ielā 53, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1529,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit deviņi 

eiro); 

1.2. zemes gabalu 707 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3314, Salviju ielā 68, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2169,00 EUR (divi tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi 

eiro); 

1.3. zemes gabalu 41 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3981, Butļerova ielā 1 

k-6-130,  Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 156,00 EUR (viens simts piecdesmit seši eiro); 

1.4. zemes gabalu 38 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3978, Butļerova ielā 1 

k-6-242,  Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 148,00 EUR (viens simts četrdesmit astoņi 

eiro); 

1.5. zemes gabalu 40 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2570, Balvu ielā 1C k-

23-779,  Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 282,00 EUR (divi simti astoņdesmit divi eiro); 

1.6. zemes gabalu 48 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2733, Balvu ielā 1C k-

5-240,  Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 342,00 EUR (trīs simti četrdesmit divi eiro); 

1.7. zemes gabalu 465 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 029 2730, Tērvetes ielas 

20 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 4585,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti 

astoņdesmit pieci eiro); 

1.8. zemes gabalu 130 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0229, Liepziedu ielas 

22 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 449,00 EUR (četri simti četrdesmit deviņi 

eiro); 

1.9. zemes gabalu 204 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 006 0220, Rītu ielas 28 

rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 479,00 EUR (četri simti septiņdesmit deviņi 

eiro); 

1.10. zemes gabalu 200 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0028 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 008 0029), Vidzemes ielas 70 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 56,00 EUR (piecdesmit seši eiro); 

1.11. zemes gabalu 186 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 0016 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 004 0021), Kauņas ielas 160 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 794,00 EUR (septiņi simti deviņdesmit četri eiro); 

1.12. zemes gabalu 734 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 7010, Viestura ielā 

13, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 3531,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens 

eiro); 

1.13. zemes gabalu 4238 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 0603, ar vērtību 

46400,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši četri simti eiro); 

1.14. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavpilī, Butļerova ielā 6, dzīvokļa 

īpašumu Nr.72 ar kadastra Nr.0500 901 4398, kas  sastāv no dzīvokļa Nr.72, būves, 

kadastra apzīmējums 05000281312001, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 

05000281312, 3028/356660 kopīpašuma domājamām daļām, ar kadastrālo vērtību 3530,00 

EUR (trīs tūkstoši pieci simti  trīsdesmit eiro). 

 

29.§ (299.) 
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Par īpašuma Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, nodošanu – pieņemšanu 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra lēmumu Nr.48 apstiprināto noteikumu 

„Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāţu  grāmatvedības 

uzskaiti” 99.punktu, sakarā ar to, ka saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta 

lēmumu Nr.78 apstiprinātā nolikuma Nr.2 “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta 

pārvalde” nolikums” 8.12.punktu Sporta pārvalde nodrošina Daugavpils pilsētas sporta bāzu 

apsaimniekošanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 10.05.2019. 

sēdes protokolu Nr.9, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 10.05.2019. sēdes 

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

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

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

pilsētas dome nolemj:  

 

1. Nodot no Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaites Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” nekustamo īpašumu, kadastra Nr.0500 501 0018, 

Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 0500 001 0802 003, 

ar bilances vērtību EUR 511432,79 (pieci simti vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit divi 

eiro 79 centi)  un kustamo mantu – pamatlīdzeklis un inventārs (sk.pielikumus),  ar kopējo 

bilances vērtību EUR 357, 56 (trīs simti piecdesmit septiņi eiro 56 centi). 

2. Īpašumu Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, nodot Sporta pārvaldei ar 2019.gada 

30.aprīli. 

3. Domes izpilddirektoram izveidot komisiju īpašumu nodošanai - pieņemšanai. 

 

 

30.§ (300.) 

 

Par zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000012402, daļas nomas tiesību izsoli  

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

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

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

3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 " Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 5.punktu, 32.punktu, 40.punktu, ņemot 

vērā Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 20.marta sēdes protokola 

izrakstu Nr.6, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.9 un Domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000012402, Daugavpilī (Rīgas un Mihoelsa ielu krustojumā), daļu          

3 m
2
 platībā (turpmāk-Zemesgabals) bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem – suvenīru 

automāta uzstādīšanai, rīkojot mutisku nomas tiesības izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesības izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit 

astoņi eiro 00 centi) gadā.  

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesības izsoles noteikumus.  

          4. Izveidot Zemesgabala nomas tiesības izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma  

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs. 

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

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

           5 Izsoles komisijai veikt Zemesgabala nomas tiesības izsoli, pamatojoties uz šim 

lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem,  

           6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas - pieņemšanas aktu.          

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

31.§ (301.) 

 

Par zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000111616, daļas nomas tiesību izsoli  

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

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

3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 " Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 5.punktu, 32.punktu, 40.punktu, ņemot 

vērā Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 20.marta sēdes protokola 

izrakstu Nr.6, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.9 un Domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000111616, Daugavpilī (netālu no Daugavpils cietokšņa Kultūras un 

informācijas centra ēkas), daļu 3 m
2
 platībā (turpmāk-Zemesgabals) bez apbūves tiesības uz 5 

(pieciem) gadiem – suvenīru automāta uzstādīšanai, rīkojot mutisku nomas tiesības izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesības izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit 

astoņi eiro 00 centi) gadā.  

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesības izsoles noteikumus.  

          4. Izveidot Zemesgabala nomas tiesības izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma  

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs. 

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

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 
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           5 Izsoles komisijai veikt Zemesgabala nomas tiesības izsoli, pamatojoties uz šim 

lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem,  

           6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas - pieņemšanas aktu.          

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

 

32.§ (302.) 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20A-4, Daugavpilī, atsavināšanu 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

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

daļu, 8.panta otro daļu, sakarā ar to, ka nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.4 37.9 m² platībā 

Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, ir sliktā tehniskā stāvoklī un remonta veikšana nav lietderīga, jo 

remontdarbiem ir nepieciešami ievērojami līdzekļi, dzīvoklis ilgu laiku netiek izīrēts un nav 

izmantojams pašvaldības funkciju realizēšanai, ņemot vērā, Daugavpils pilsētas domes 

Mājokļu komisijas 2019.gada 10.maijā sēdes protokolu Nr.4, Īpašuma komitejas 2019.gada 

10.maija sēdes protokolu Nr.9, Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14, 

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

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

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, 

Daugavpilī, neizīrētu dzīvokļa īpašumu Nr.4, kadastra Nr.0500 903 3568, kura sastāvā ietilpst 

dzīvoklis Nr.4, mājas (kadastra apzīmējums 0500 037 0302 017) un zemes gabala 3574 m² 

platībā ar kadastra Nr.0500 037 0302  3790/49150 kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmā nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

3. Nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē veikt izsoles komisijai šādā sastāvā: 

     Izsoles komisijas priekšsēdētājs: 

A.Nikolajevs (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs).              

Izsoles komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

A.Vilcāne (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma atsavināšanas un 

iznomāšanas daļas vadītāja). 

Izsoles komisijas locekļi: 

M.Gabrunova (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas 

vecākā speciāliste);  

I.Ilarionova (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas 

vecākā speciāliste);  

S.Kraine (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i.). 

     4. Izsoles komisijai izstrādāt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, 

apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

33.§ (303.) 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 22-14, Daugavpilī, atsavināšanu  

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto 
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daļu, 8.panta otro daļu, sakarā ar to, ka nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.14  41.4 m² 

platībā Cēsu ielā 22, Daugavpilī, ir sliktā tehniskā stāvoklī un remonta veikšana nav 

lietderīga, jo remontdarbiem ir nepieciešami ievērojami līdzekļi, dzīvoklis ilgu laiku netiek 

izīrēts un nav izmantojams pašvaldības funkciju realizēšanai, ņemot vērā, Daugavpils pilsētas 

domes Mājokļu komisijas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.4, Īpašuma komitejas 

2019.gada 10.maija protokolu Nr.9, Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu 

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

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

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, 

Daugavpilī, neizīrētu dzīvokļa īpašumu Nr.14, kadastra Nr.0500 903 3571, kura sastāvā 

ietilpst dzīvoklis Nr.14, mājas (kadastra apzīmējums 0500 037 0303 001) un zemes gabala 

2723 m² platībā ar kadastra Nr.0500 037 0303  414/9218 kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmā nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

3. Nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē veikt izsoles komisijai šādā sastāvā: 

     Izsoles komisijas priekšsēdētājs: 

A.Nikolajevs (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs).              

Izsoles komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

A.Vilcāne (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma atsavināšanas un 

iznomāšanas daļas vadītāja). 

Izsoles komisijas locekļi: 

M.Gabrunova (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas 

vecākā speciāliste);  

I.Ilarionova (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas 

vecākā speciāliste);  

S.Kraine (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i.). 

     4. Izsoles komisijai izstrādāt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, 

apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

34.§ (304.) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1., 3. un 4.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 10.05.2019. sēdes protokolu Nr.9 Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

10.05.2019. sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, I.Kokina, N.Koţanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Atļaut atsavināt:  

     1.1. apbūvētu zemes gabalu 48 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2733, Balvu ielā 

1C k-5-240, Daugavpilī; 
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     1.2. apbūvētu zemes gabalu 38 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3978, Butļerova 

ielā 1 k-6-242, Daugavpilī; 

     1.3. apbūvētu zemes gabalu 41 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3981, Butļerova 

ielā 1 k-6-130, Daugavpilī; 

     1.4. apbūvētu zemes gabalu 707 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3314, Salviju 

ielā 68, Daugavpilī; 

     1.5. apbūvētu zemes gabalu 509 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3405, Salviju 

ielā 53, Daugavpilī; 

     1.6. apbūvētu zemes gabalu 465 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2110, 1.Dāliju 

ielā 5, Daugavpilī; 

     1.7. zemes starpgabalu 186 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 0016 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 004 0021), Kauņas ielas 160 rajonā, Daugavpilī; 

     1.8. zemes starpgabalu 200 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0028 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 008 0029), Vidzemes ielas 70 rajonā, Daugavpilī; 

     1.9. zemes starpgabalu 204 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 006 0220, Rītu ielas 28 

rajonā, Daugavpilī; 

     1.10. zemes starpgabalu 130 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0229, Liepziedu 

ielas 22 rajonā, Daugavpilī; 

     1.11. zemes starpgabalu 465 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 029 2730, Tērvetes 

ielas 20 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.§ (305.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.267 

“Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010137,  Daugavpilī, Stadiona ielā 1,  

daļas bezatlīdzības lietošanu”  

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu,  

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 31.maija lēmumu 

Nr.267 “Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000010137,  Daugavpilī, Stadiona ielā 1, 

daļas bezatlīdzības lietošanu”, 2018.gada 21.septembrī noslēgto Patapinājuma līgumu Nr.D-

2018/799 par sabiedrības ar ierobeţotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs”, 

reģistrācijas Nr.40003244634, īpašumā esošā zemesgabala Stadiona ielā 1, Daugavpilī, ar 

kopējo platību 43119 m
2
 un kadastra apzīmējumu 0500 001 0137, daļu 6636 m

2
 platībā 

pieņemšanu Daugavpils pilsētas domes bezatlīdzības lietošanā, ar mērķi veikt laukuma 

noţogojuma, elektroniskā rezultāta tablo pieslēguma vietas, laukuma apgaismojuma, tribīņu 

būvniecību un moduļu ēku novietošanu pie esošā futbola laukuma Stadiona 1, Daugavpilī, 

izstrādāto 2.kārtas būvprojektu “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana pie esošā futbola 

laukuma Stadiona 1, Daugavpilī”,  

2018.gada 28.martā starp Domi un Biedrību “Latvijas Futbola federācija”, reģistrācijas 

Nr.50008022101, noslēgto Vienošanos Nr.2018/77 par sintētiskā futbola laukuma renovāciju 

un nomu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maijā sēdes protokolu Nr.14, 

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

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

nolemj:  

 

1. Izdarīt grozījumu Domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.267 “Par zemesgabala, 

kadastra apzīmējums 05000010137,  Daugavpilī, Stadiona ielā 1,  daļas bezatlīdzības 

lietošanu” 1.punktā, aizstājot vārdu un skaitļus “līdz 01.05.2019.” ar vārdu un skaitļiem “līdz 

01.05.2020.”. 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot 

Vienošanās par grozījumu 2018.gada 21.septembra Patapinājuma līgumā Nr.D-2018/799 

projektu. 

 

 

36.§ (306.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes  2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31  

“Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7.panta sesto 

daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu, 

14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto daļu, 15.pantu,  24.pantu, likuma "Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5.panta ceturto daļu, 10.panta otro 

daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes 

protokolu Nr.4,  Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.7,  

Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, 

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

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija saistošos noteikumus 

Nr.11 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””. 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija saistošie noteikumi Nr.11 

“Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 

“Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un to 

paskaidrojuma raksts. 

37.§ (307.) 

 

Par zemesgabala Motoru ielā 4B, Daugavpilī, daļas pārņemšanu bez atlīdzības 

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 

pirmo daļu, nodrošinot būvprojekta “Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) līdz 

Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī” realizāciju, pārbūvējot 

ceļu infrastruktūru, sekmējot saimniecisko darbību un mazinot bezdarbu, ņemot vērā, ka 

http://likumi.lv/ta/id/166756-par-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
http://likumi.lv/ta/id/166756-par-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
http://likumi.lv/ta/id/166756-par-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
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saskaņā ar Daugavpils tiesas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000000460294, Latvijas valstij 

akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā (turpmāk – VAS “Privatizācijas 

aģentūra”) pieder zemes vienība, kadastra apzīmējums 0500 035 0313, Motoru ielā 4B, 

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

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

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

pilsētas dome nolemj:  

1.Lūgt Latvijas valsti VAS “Privatizācijas aģentūra” personā nodot bez atlīdzības 

Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā zemes vienības Motoru 4B, 

Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0313, daļas 2092 kvm  un 295 kvm platībā; 

2.Veicot zemesgabalu kadastrālo uzmērīšanu dabā, zemesgabalu platība var tikt 

precizēta. 

3.Noteikt, ka zemes vienības daļas nepieciešamas pašvaldībai šādu autonomo funkciju 

izpildei – administratīvās teritorijas labiekārtošanai, tajā skaitā ielu un ceļu posmu būvniecībai 

un rekonstruēšanai, ielu apgaismošanai Motoru ielas posmā, saimnieciskās darbības 

sekmēšanai un bezdarba mazināšanai Daugavpils pilsētā. 

4.Lūgt VAS “Privatizācijas aģentūra” līdz īpašuma tiesību uz zemesgabaliem nodošanai 

pašvaldībai, nodot tos pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā. 

5.Lūgt VAS “Privatizācijas aģentūra” pilnvarot pašvaldību pārstāvēt VAS 

“Privatizācijas aģentūra” intereses, veicot nepieciešamās darbības zemesgabalu kadastrālajai 

uzmērīšanai, tai skaitā Valsts zemes dienestā un citās institūcijās. 

6.Domes Finanšu nodaļai plānot pašvaldības budţetā līdzekļus lēmuma izpildes 

nodrošināšanai. 

 

 

38.§ (308.) 

 

Par grozījumiem 2006.gada 13.jūnija Zemesgabala Daugavpilī,  

Senlejas ielā 45, nomas līgumā Nr.PZ 64 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1
panta pirmo daļu un 

pirmo prim daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, ņemot vērā: 

Daugavpils pilsētas Domes 2005.gada 27.janvāra lēmuma Nr.68 “Par zemes gabalu iedalīšanu 

individuālo māju būvniecībai un agrāk pieņemto lēmumu atcelšanu” 3.punktu;  

Daugavpils pilsētas Domes 2006.gada 8.jūnija lēmuma Nr.476 “Par papildinājumiem 

Daugavpils pilsētas domes lēmumos” 2.punktu; 

Daugavpils pilsetas domes 2008.gada 28.februāra lēmumu Nr.177 “Par grozījumiem 

Daugavpils pilsētas domes lēmumā”; 

starp Daugavpils pilsētas domi un Inesu Samuli 2006.gada 13.jūnijā noslēgto zemesgabala 

Daugavpilī, Senlejas ielā 45, nomas līgumu Nr.PZ 64 ar papildinājumiem un vienošanos; 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2019.gada 5.marta 

vēstuli Nr.1-12/203 “Par iesnieguma izskatīšanu” (reģistrēts Daugavpils pilsētas domes 

Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 08.03.2019. Nr.877/5.1.-1); 



32 
 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 22.februāra sēdes 

protokola izrakstu Nr.6 “Inesas Samules iesniegums par papildinājumu zemes nomas 

līgumam, Senlejas ielā 45, Daugavpilī”; 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2019.gada 26.marta 

vēstuli Nr.1-12/397 “Par iesnieguma izskatīšanu” (reģistrēts Daugavpils pilsētas domes 

Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 02.05.2019. Nr.1524/5.1.-1); 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes 

protokola izrakstu Nr.19 “Par būvniecības termiņa pagarināšanu dzīvojamās mājas 

būvniecībai, fiziskai personai, Senlejas ielā 45, Daugavpilī (atkārtoti)”; 

ka zemesgabals ir apbūvēts, 09.10.2008. veikta dzīvojamās mājas (nepabeigta celtniecība) 

Senlejas ielā 45, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 05000210663001, kadastrālā 

uzmērīšana, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem; 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu 

Nr.9, Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14, Daugavpils pilsētas dome 

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

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

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

nolemj:  

 

1. Izdarīt 2006.gada 13.jūnija Zemesgabala Daugavpilī, Senlejas ielā 45, nomas 

līgumā Nr.PZ 64 šādus grozījumus: 

  1.1. Līguma 4.1.15.apakšpunktā aizstāt skaitļus un vārdus “2013.gada 1.martam” ar 

skaitļiem un vārdiem “līdz 2022.gada 30.septembrim”.  

1.2. Papildināt līgumu ar 4.1.17.apakšpunktu un 4.1.18.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.1.17. uzturēt zemesgabalu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt, lai 

zemesgabalam piegulošā publiskās lietošanas esošā teritorija ir sakopta atbilstoši vietējās 

pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, un 

segt ar uzturēšanu saistītos izdevumus; 

4.1.18. atbildēt par ugunsdrošību zemesgabalā.” 

 

2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam saskaņā ar šo lēmumu sagatavot 

atbilstošu vienošanos par grozījumiem 2006.gada 13.jūnija Zemesgabala Daugavpilī, Senlejas 

ielā 45, nomas līgumā      Nr.PZ 64.  

 

39.§ (309.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta lēmumā Nr.132 

“Par zemes gabala ar kadastra Nr.0500 007 1214, Daugavpilī, Spaļu ielā 4, 

daļas iznomāšanu” 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1 

pantu, Ministru 

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

apbūves tiesības noteikumi” 137.punkts, ņemot vērā: 

Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta lēmumu Nr.132 “Par zemes gabala ar 

kadastra Nr.05000071214, Daugavpilī, Spaļu ielā 4, daļas iznomāšanu”, Daugavpils pilsētas 

domes 2007.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.382 “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 

2007.gada 1.marta lēmumā Nr.132 “Par zemes gabala ar kadastra Nr.05000071214, 

Daugavpilī, Spaļu ielā 4, daļas iznomāšanu””, starp Daugavpils pilsētas domi un akciju 
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sabiedrību “UPB” 2007.gada 11.jūnijā noslēgto zemesgabala Daugavpilī, Spaļu ielā 4, nomas 

līgumu Nr.PZ 117 ar papildinājumiem, akciju sabiedrības “UPB”, reģ.Nr.45103000187, 

juridiskā adrese Dzintaru iela 17, Liepāja, 2019.gada 3.maija vēstuli Nr.04-05.13/272 “Par 

2007.gada 11.jūnija nomas līguma Nr.PZ 117 pagarināšanu" (reģistrēta Daugavpils pilsētas 

domē 07.05.2019. Nr.1489/1.2.-6), kurā vēlas pagarināt nomas līguma termiņu, 

ka nomnieks akciju sabiedrība “UPB” ir labticīgi pildījusi 2007.gada 11.jūnijā noslēgtā 

zemesgabala Daugavpilī, Spaļu ielā 4, nomas līguma Nr.PZ 117 saistības – tam nav 

nenokārtotu parādsaistību, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumu, 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu 

Nr.9, Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1.Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta lēmumā Nr.132 “Par zemes gabala 

ar kadastra nr.05000071214, Daugavpilī, Spaļu ielā 4, daļas iznomāšanu” šādus grozījumus: 

1.1.  Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Iznomāt līdz 2037.gada 10.jūnijam akciju sabiedrībai “UPB” (reģistrācijas 

Nr.421023000187, juridiskā adrese: Dzintaru iela 17, Liepāja), Daugavpils pilsētas 

pašvaldības īpašumā esošo zemesgabala ar kadastra Nr.05000071214, Daugavpilī, Spaļu 

ielā 4, daļu 14877 m
2
 platībā, ar nomas kadastra Nr.0500 800 0513.” 

1.2.  Papildināt lēmuma 3.punktu ar 3.5.apakšpunktu un 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.5. uzturēt zemesgabalu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt, lai 

zemesgabalam piegulošā publiskās lietošanas esošā teritorija ir sakopta atbilstoši vietējās 

pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, 

un segt ar uzturēšanu saistītos izdevumus. 

3.6. atbildēt par ugunsdrošību zemesgabalā.”  

2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam saskaņā ar šo lēmumu sagatavot 

atbilstošu vienošanos par grozījumiem 2007.gada 11.jūnija starp Daugavpils pilsētas domi un 

akciju sabiedrību “UPB”  zemesgabala Daugavpilī, Spaļu ielā 4, nomas līgumā Nr.PZ 117. 

 

40.§ (310.) 

 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 031 3023 piederību  

Daugavpils pilsētas pašvaldībai  

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

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

pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 

“Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

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

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

apzīmējums 0500 031 3023, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir 

iekļauta rezerves zemes fondā, bet saskaņā ar Latvijas valsts vēstures arhīva 20.05.1996. 

izziņu Nr.4-JP-18301 (1996.) un 06.10.1997. izziņu Nr.3-JP-19587-1 uz 1940.gada 21.jūliju 

piederēja Daugavpils pilsētas pašvaldībai, Daugavpils pilsētas zemes komisijas 23.04.2019. 

lēmumu Nr.12, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 
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A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj:  

 

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

apzīmējums 0500 031 3023, ar aptuveno platību 41 m
2 

(veicot zemes gabala kadastrālo 

uzmērīšanu, zemes gabala platība var tikt precizēta). 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam: 

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

kadastra apzīmējumu 0500 031 3023, piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai; 

2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 3023, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda (nodokļu maksātāja 

Nr.90000077325).  

 

41.§ (311.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamās mājas Viestura ielā 13, Daugavpilī, 

privatizācijas uzsākšanu 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

M.Lavrenovs jautā cik es norpotu tā ir vienīgā māja, kuras privatizācija tika apturēta 

savā laikā, kādā veidā notiks šī privatizācija? 

A.Nikolajevs atbild, ka šajā mājā atrodas 12 dzīvokļi īpašumi, 3 dzīvokļi privatizēti 

pāatrinātā veidā caur privatizācijas aģentūru un palikušie dzīvokļi ir tukši. Pēc privatizācijas 

uzsākšanas tas ka bija pāatrinātā veidā privatizēts noslēgt pirkuma līgumus un pārējos 

dzīvokļus nodot Dzīvokļu nodaļas pārraudzībā. 

 

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

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 8.
1 

pantu, 74.panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumu Nr.20 “Dzīvojamās mājas privatizācijai 

nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi” 18. un 19.punktu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.9, Finanšu 

komitejas 2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.14, atklāti balsojot: PAR – 10 

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

M.Lavrenovs, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 4 A.Broks, I.Kokina, 

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

 

     1. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai uzsākt nekustamā īpašuma – Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamās mājas        

Viestura ielā 13, Daugavpilī (reģistrēta Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā, 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000588041), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 0500 001 7010  734m
2
 platībā un būve ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7010 

001, privatizāciju ar 2019.gada 1.jūniju. 

     2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz Īpašuma 

pārvaldīšanas departamenta informāciju par dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un attiecīgo 

zemes gabala domājamo daļu privatizāciju (pēc pirkuma līgumu noslēgšanas) norakstīt no 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Viestura ielā 13, Daugavpilī, 

attiecīgos dzīvokļu īpašumus (dzīvokļus, neapdzīvojamās telpas).  
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42.§ (312.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu 

ierakstīšanu zemesgrāmatā 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

īpašuma likuma 6.pantu, sakarā ar to, ka dzīvojamo māju Tukuma ielā 119, Daugavpilī, 

dzīvokļu īpašumi Nr.1,2,4, Tukuma ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.5,6,7,10,14,16,41,48,51, Tautas ielā 98, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.2,4,17,19,22,26,36,39,51, Tartu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.4,17,29,30,33,41,45,65,69, Stāvā ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.7,9,15,19,22,24,34,38,48, Rēzeknes ielā 17A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.16,23,31,59 netika privatizēti, un tie atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības 

grāmatvedības uzskaitē, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Reģistrēt Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda 

(reģ.Nr.90000077325) šādus dzīvokļu īpašumus: 

     1.1. Tukuma ielā 119, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 2320, 1230 m² platībā 357/1607 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 2320, 1230 m² platībā 344/1607 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.1.3. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 2320, 1230 m² platībā 462/1607 kopīpašuma domājamās 

daļas. 

     1.2. Tukuma ielā 4, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 006 0603, 3050 m² platībā 371/26707 kopīpašuma domājamā daļa; 

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

kadastra apzīmējums 0500 006 0603, 3050 m² platībā 597/26707 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 006 0603, 3050 m² platībā 370/26707 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0603, 3050 m² platībā 370/26707 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0603, 3050 m² platībā 367/26707 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.6. dzīvokļa īpašumu Nr.16, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.16, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0603, 3050 m² platībā 587/26707 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.2.7. dzīvokļa īpašumu Nr.41, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.41, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0603, 3050 m² platībā 296/26707 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.8. dzīvokļa īpašumu Nr.48, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.48, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0603, 3050 m² platībā 360/26707 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.9. dzīvokļa īpašumu Nr.51, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.51, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0603, 3050 m² platībā 372/26707 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.3. Tautas ielā 98, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 6506, 2327 m² platībā 3957/215540 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.3.2. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 6506, 2327 m² platībā 5291/215540 kopīpašuma domājamā 

daļa; 

     1.3.3. dzīvokļa īpašumu Nr.17, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.17, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6506, 2327 m² platībā 2984/215540 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.4. dzīvokļa īpašumu Nr.19, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.19, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6506, 2327 m² platībā 4177/215540 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.5. dzīvokļa īpašumu Nr.22, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.22, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6506, 2327 m² platībā 4321/215540 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6506, 2327 m² platībā 4070/215540 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.7. dzīvokļa īpašumu Nr.36, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.36, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6506, 2327 m² platībā 5164/215540 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6506, 2327 m² platībā 2946/215540 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.9. dzīvokļa īpašumu Nr.51, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.51, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6506, 2327 m² platībā 2971/215540 kopīpašuma 

domājamā daļa. 

     1.4. Tartu ielā 21, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0813, 2426 m² platībā 397/30641 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.2. dzīvokļa īpašumu Nr.17, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.17, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0813, 2426 m² platībā 407/30641 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.3. dzīvokļa īpašumu Nr.29, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.29, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0813, 2426 m² platībā 549/30641 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.4. dzīvokļa īpašumu Nr.30, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.30, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0813, 2426 m² platībā 404/30641 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.4.5. dzīvokļa īpašumu Nr.33, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.33, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0813, 2426 m² platībā 408/30641 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0813, 2426 m² platībā 409/30641 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0813, 2426 m² platībā 549/30641 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0813, 2426 m² platībā 408/30641 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0813, 2426 m² platībā 552/30641 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.5. Stāvā ielā 21, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 1001, 3225 m² platībā 659/31737 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.5.2. dzīvokļa īpašumu Nr.9, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.9, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 008 1001, 3225 m² platībā 525/31737 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.5.3. dzīvokļa īpašumu Nr.15, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.15, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1001, 3225 m² platībā 525/31737 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.4. dzīvokļa īpašumu Nr.19, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.19, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1001, 3225 m² platībā 657/31737 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.5. dzīvokļa īpašumu Nr.22, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.22, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1001, 3225 m² platībā 662/31737 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.6. dzīvokļa īpašumu Nr.24, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.24, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1001, 3225 m² platībā 523/31737 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1001, 3225 m² platībā 664/31737 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.8. dzīvokļa īpašumu Nr.38, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.38, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1001, 3225 m² platībā 338/31737 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.9. dzīvokļa īpašumu Nr.48, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.48, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1001, 3225 m² platībā 529/31737 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.6. Rēzeknes ielā 17A, Daugavpilī: 

     1.6.1. dzīvokļa īpašumu Nr.16, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.16, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1006, 2458 m² platībā 596/27068 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.2. dzīvokļa īpašumu Nr.23, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.23, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1006, 2458 m² platībā 299/27068 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.6.3. dzīvokļa īpašumu Nr.31, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.31, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1006, 2458 m² platībā 442/27068 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1006, 2458 m² platībā 370/27068 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. 

 

 

43.§ (313.) 

 

Par zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000060545, daļas nomas tiesības izsoli  

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

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

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

3.panta 2.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr.350 " Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi" 5.punktu, 32.punktu, 40.punktu, ņemot vērā Domes Pilsētbūvniecības un vides 

komisijas 2018.gada 14.decembra sēdes protokola izrakstu Nr.7, Domes Īpašuma komitejas 

2019.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.9 un Domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

1. Nodot iznomāšanai rezerves zemes fondā esošās zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 05000060545, Daugavpilī (Valkas ielā 2A), daļu 32 m
2
 platībā (turpmāk-

Zemesgabals) uz 5 (pieciem) gadiem - īslaicīgas būves-kioska novietošanai/uzturēšanai, 

rīkojot mutisku nomas tiesības izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesības izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit 

astoņi eiro 00 centi) gadā.  

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesības izsoles noteikumus.  

          4. Izveidot Zemesgabala nomas tiesības izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma  

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs. 

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

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

           5 Izsoles komisijai veikt Zemesgabala nomas tiesības izsoli, pamatojoties uz šim 

lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem,  

           6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas - pieņemšanas aktu.          

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 
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44.§ (314.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000170029, 

Baznīcas ielas 92 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 14.marta lēmuma Nr.134 

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

Daugavpils, pārdošanu” 3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma 

Baznīcas ielā 92, Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000018434), īpašnieks, kā 

vienīgais pretendents, kurš mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (28.03.2019.) par zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 05000170029, Baznīcas ielas 92 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza 

pieteikumu (reģ. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 24.04.2019. ar Nr.1411/5.1.-1) 

par šīs zemes vienības pirkšanu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

1. Pārdot zemes vienību – zemes starpgabalu 260 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

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

Zemesgabals), par nosacīto cenu 702,00 EUR (septiņi simti divi eiro un 00 centi) tam 

pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000173217 (zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000018434), Baznīcas ielā 92, Daugavpilī, īpašniekam (turpmāk -  Pircējs).  

     2. Noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu. 

     3. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

     3.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu Pircējam ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

 

45.§ (315.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370140, 

Ventas ielas 8D rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 14.marta lēmuma Nr.133 

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

pārdošanu” 3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma Ventas ielā 8D, 

Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.4179), īpašnieks, kā vienīgais pretendents, kurš 

mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis” (28.03.2019.) par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370140, 

Ventas ielas 8D rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza pieteikumu (reģ. Domes Īpašuma 

pārvaldīšanas departamentā 05.04.2019. ar Nr.1221/5.1.-1) par šīs zemes vienības pirkšanu, 

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

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

nolemj:  

 

    1. Pārdot zemes vienību – zemes starpgabalu 401 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

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

Zemesgabals), par nosacīto cenu 1764,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit četri 

eiro un 00 centi) tam pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000371713 

(zemesgrāmatas nodalījums Nr.4179), Ventas ielā 8D, Daugavpilī, īpašniekam (turpmāk -  

Pircējs).  

    2. Noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu. 

    3. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

    3.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu Pircējam ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

 

 

  46.§ (316.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000340720, 

Kalupes ielas 2A rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 14.marta lēmuma Nr.132 

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

Daugavpils, pārdošanu” 3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma 

Kalupes ielā 2A, Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.4464), kopīpašnieki, kā vienīgie 

pretendenti, kuri mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (28.03.2019.) par zemes vienības, kadastra apzīmējums 

05000340720, Kalupes ielas 2A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza pieteikumu (reģ. 

Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 23.04.2019. ar Nr.1398/5.1.-1) par šīs zemes 

vienības pirkšanu atbilstoši viņu kopīpašuma domājamām daļām, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1. Pārdot zemes vienību – zemes starpgabalu 226 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000340720 Kalupes ielas 2A rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), par nosacīto 

cenu 994,00 EUR (deviņi simti deviņdesmit četri eiro un 00 centi) tam pieguloša nekustamā 

īpašuma, kadastra Nr.05000340717 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.4464), Kalupes ielā 2A, 

Daugavpilī, kopīpašniekiem (turpmāk -  Pircēji), proporcionāli viņu kopīpašuma domājamām 

daļām.  

     2. Noslēgt ar Pircējiem Zemesgabala pirkuma līgumu. 

     3. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

     3.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu Pircējiem ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 
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47.§ (317.) 

 

Par zemes vienības Senlejas  ielā 38, Daugavpilī, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 14.marta lēmumu Nr.127 “Par 

zemes vienības Senlejas ielā 38, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 

24.aprīļa izsoles protokolu Nr.5, un sakarā ar to, ka Jurijs Sinkevičs, personas kods 210788-

10250 (turpmāk – Pircējs), izsludinātajā izsolē nosolīja augstāko cenu un ieguva tiesības pirkt 

zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000210650, Senlejas ielā 38, Daugavpilī, un ir 

samaksājis visu summu par šo zemes vienību, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

        1. Apstiprināt zemes vienības 876 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 05000210650, 

Senlejas ielā 38, Daugavpilī, 2019.gada 24.aprīļa izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju 

zemes vienības Senlejas ielā 38, Daugavpilī, pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu 

13100,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts eiro 00 centi). 

        2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

pašvaldības bilances zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 05000210650 Senlejas ielā 38, 

Daugavpilī; 

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

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

48.§ (318.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370138, 

Liliju ielas 55 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

      Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 28.marta lēmuma Nr.169 

“Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370138, Liliju ielas 55 rajonā, Daugavpilī, 

pārdošanu” 3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma Liliju ielā 55, 

Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.2862), īpašnieks, kā vienīgais pretendents, kurš 

mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis” (10.04.2019.) par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 

05000370138, Liliju ielas 55 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza pieteikumu (reģ. 

Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 15.04.2019. Nr.1339/5.1.-1) par šī zemes 

starpgabala pirkšanu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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    1. Pārdot zemes vienību 308 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000370138 (kadastra 

Nr.05000370147), Liliju ielas 55 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), par nosacīto 

cenu 1294,00 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri eiro 00 centi) tam pieguloša 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000373015 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.2862), Liliju 

ielā 55, Daugavpilī, īpašniekam, turpmāk -  Pircējs.  

    2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

    2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu Pircējam ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

49.§ (319.) 

 

Par nekustamā īpašuma  Komandanta ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Fresh juice” 

 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 

ceturto prim
 
punktu, trešo, trešo prim, piekto un sesto daļu,  

     izskatot biedrības “Fresh juice” 2019.gada 13.maija iesniegumu (reģistrēts Daugavpils 

pilsētas domē, turpmāk – Dome, 2019.gada 13.maijā ar Nr.1559/1.2.-6) ar lūgumu nodot 

bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 011 1201 daļu Komandanta 

ielā 2, Daugavpilī, sakarā ar trešo projektu pieteikumu konkursu Latvijas, Lietuvas un 

Baltkrievijas pārrobeţu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 

2014.-2020.gadam, kurās tiks rīkota privātskola projekta “Development of a free-type primary 

education in Latvia and Belarus, implementing and spreading Amonashviliʼs pedagogy 

methods in children and youngstersʼ education” ietvaros, 

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

Komandanta ielā 2, Daugavpilī, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums 0500 011 1201 001) 

un divām palīgēkām (kadastra apzīmējumi 0500 011 1201 002;003) ar bilances vērtību uz 

2019.gada 31.maiju – 16511,36 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti vienpadsmit eiro un 36 

centi) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0500 011 1201) ar bilances vērtību uz 2019.gada 

31.maiju – 2206,87 EUR (divi tūkstoši divi simti seši eiro un 87 centi), nostiprinātas 

Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0047 4028, un to, ka Valsts 

ieņēmumu dienesta Sabiedriskā labuma komisija 2019.gada 8.maija sēdē Nr.9 pieņēma 

lēmumu  piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu biedrībai “Fresh juice” darbības 

jomā – labdarība,  izglītības veicināšana, 

     Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 16.maija sēdes protokolu Nr.10, Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 16.maija sēdes protokolu Nr.14, Domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 16.maija sēdes protokolu Nr.12, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Fresh juice”, reģistrācijas Nr.40008192926, 

juridiskā adrese: Varšavas iela 45, Daugavpilī, turpmāk - Biedrība, Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 011 1201, Komandanta ielā 2, 

Daugavpilī, daļu - neapdzīvojamās telpas, kas telpu eksplikācijā atzīmētas ar Nr.11, 12, 13, 
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14, 15, 32, 33, 34, 35, 36 (131,9 m
2 

platībā, telpu grupas 001 daļa) un Nr.12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 30 (147,1 m
2
 platībā, telpu grupas 003 daļa) un ēkai piesaistīta 

zemesgabala 1763 m
2 
 platībā 2790/8913 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums. 

     2. Īpašums ir apmierinošā stāvoklī (nepieciešams remonts). 

     3. Uzdot Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot līguma projektu par 

Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai ar šādiem nosacījumiem: 

     3.1. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2027.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk 

kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss; 

     3.2.  Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Biedrības darbības nodrošināšana 

(privātskolas atvēršana);  

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

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

nodrošināt Īpašuma uzturēšanu un segt ar tā uzturēšanu saistītos izdevumus. 

     3.4. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

atpakaļ Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja: 

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

2.1.punktā norādītā termiņa; 

     3.4.2. iestājies lēmuma 3.1.punktā noteiktais termiņš vai Biedrībai ir anulēts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss; 

     3.4.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim.  

     4. Pilnvarot Domes izpilddirektoru parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā.  

 

50.§ (320.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai” 

 

T.Binders, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr.71 “Par atbalstu projektam 

“Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības Lielā 

Stropu ezera zivju resursu aizsardzībai un makšķerēšanas popularizēšanai”, ar Daugavpils 

pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmuma Nr.69 “Par atbalstu projektam “Lielā Stropu 

ezera zivju resursu pavairošana”, ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra 

lēmumu Nr.70 “Par atbalstu projektam “Šuņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera 

zivju resursu pavairošana”, ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu 

Nr.73 “Par atbalstu projektam “Sniega motocikla iegāde zivju resusrsu aizsardzības 

pasākumiem Daugavpils pilsētā”, ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra 

lemumu Nr.72 “Par atbalstu projektam “Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzības 

pasākumiem Daugavpils pilsētā”, ar Zivju fonda padomes 2019.gada 07.maija sēdes protokola 

Nr.4.1-28e/5/2019 punktu 2.1.7., 2.1.8., 3.1.4., 5.2, un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 16.maija sēdes protokolu Nr.15, PAR – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas “Līdzekļi projektu realizācijai” 

29 870 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro 00 centi) Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” projektu priekšfinansējuma 

un līdzfinansējuma nodrošināšanai. 
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Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības 

pārvalde” programmas “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam. 

 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.00 

 

 

Sēdes vadītājs,   

Domes priekšsēdētājs                                                                                       A.Elksniņš                                                               

 

    

 

 

Protokoliste                                                                      E.Pirogova 

 


