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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2019.gada 30.maijā                                                                                                             Nr.20

                           

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.20 

  

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

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

apropriācijas pārdali speciālā budţeta programmā „Dabas resursu nodoklis”. 

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

apropriācijas pārdali un palielināšanu pamatbudţeta programmām. 

3. Par pirmsskolas izglītības iestāţu pedagogu mēneša darba algas likmi un līdzekļu 

piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. 

4. Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība 

nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”. 

5. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. 

6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Volejbola klubs „Ezerzeme” no 

pamatbudţeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts”. 

7. Par finansējumu SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” augstas klases sasniegumu 

sportam. 

8. Par izstāšanos no biedrības „Latvijas zinātnes centru apvienība”, deleģēšanas līguma 

ar biedrības „Latvijas zinātnes centru apvienība” izbeigšanu, jauniešu Zinātkāres centra 

„ZINOO Daugavpils” nodošanu Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram „Jaunība”. 

9. Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.7 

precizēšanu. 

10. Par saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kartību Daugavpils pilsētā apstiprināšanu. 

11. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikumā. 

12. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”. 

13. Par finansējuma piešķiršanu filmu konkursa projekta atbalstīšanai 

          14. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.597 

„Par atbalstu projektam” 

15. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052013, Aizpilsētas ielā 20, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

16. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101911, Balvu ielā 1C k-2 - 100, 

Daugavpilī, pārdošanu 
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17. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102231, Balvu ielā 1C k-4 - 127, 

Daugavpilī, pārdošanu 

18. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102232, Balvu ielā 1C k-4 - 128, 

Daugavpilī, pārdošanu 

19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101355, Balvu ielā 1C k-15 - 547, 

Daugavpilī, pārdošanu 

20. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311914, Dāliju ielā 23, Daugavpilī, 

pārdošanu 

21. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370142, Liliju ielas 2 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu 

22. Par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu 

atsavināšanai 

23. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181506, nomas tiesību izsoli 

24. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017713, nomas tiesību izsoli 

25. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017751, nomas tiesību izsoli 

26. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, daļas nomas tiesību izsoli 

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

28. Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 038 0028, 0500 037 1723 un 

0500 015 0017 piekritību 

29. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 23.decembra lēmumā Nr.918 

30. Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.46 

pārdošanu 

31. Par dzīvojamās mājas Vienības iela 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.24 

pārdošanu 

32. Par atļauju uzstādīt pieminekli “Geto ieslodzīto piemiņai” uz Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000111723, Mihaila ielas 11 

rajonā, Daugavpilī 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

SĒDĒ PIEDALĀS - 9 Domes deputāti –     J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

                                                                      A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

                                                                       V.Kononovs,N.Koţanova, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs                                                            

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 6 Domes deputāti –   A.Broks – iemesls nav zināms 

                                                                           L.Jankovska – iemesls nav zināms 

                                                                           R.Eigims – iemesls nav zināms 

                                                                           M.Lavrenovs – iemesls nav zināms 

                                                                           H.Soldatjonoka – iemesls nav zināms 

                                                                           A.Zdanovskis - atvaļinājumā 

                                                                            

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

 

M.Dimitrijeva, I.Limbēna, K.Daņilova, D.Krīviņa, I.Funte, 

Ţ.Kobzeva, T.Dubina, E.Upeniece, E.Ugarinko, J.Oļenovs, 

R.Golovans 

 

                                      - pašvaldības budţeta iestādes darbinieki: 

                                         

T.Binders, S.Zelča, I.Paura, J.Stivriņš, A.Pudāns, J.Lapinska, 

I.Kalniņa, A.Dedelis 

                                                                                        

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: I.Dunaiskis 
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- pieaicinātās personas: H.Šperlings, A.Komorovs, J.Šeršņovs, A.Ēķis 

                                   

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

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs 

Aivars Pudāns lūdz deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par 

apropriācijas pārdali”. 

Atklāti balsojot: PAR – 5 (A.Elksniņš, A.Grţibovskis, V.Kononovs, N.Koţanova, 

I.Prelatovs),      PRET – nav, ATTURAS – 4 (J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis), 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Neiekļaut jautājumu sēdes darba kārtībā. 

 

1.§ (321.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

apropriācijas pārdali speciālā budžeta programmā „Dabas resursu nodoklis” 

T.Binders, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes  Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr. 16, 

atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajā kategorijām 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

(reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpilī) speciālā budţeta 

programmā „Dabas resursu nodoklis” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes speciālā budţeta 

programmas „Dabas resursu nodoklis” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

2.§ (322) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

apropriācijas pārdali un palielināšanu pamatbudžeta programmām 

T.Binders, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes  Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr. 16, 

atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1. Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās 

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

pamatbudţeta programmām: 
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1.1. Palielināt  apropriāciju pamatbudţeta programmā „Ceļu un to kompleksa investīciju 

projekti”  par 59439 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

1.2. Palielināt  apropriāciju pamatbudţeta programmā „Investīcijas ielu un ceļu 

apgaismojuma izbūvei”  par 6566 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

1.3. Palielināt  apropriāciju pamatbudţeta programmā „Vides objektu investīciju projekti”  

par 10000 EUR saskaņā ar 3.pielikumu. 

1.4. Samazināt apropriāciju pamatbudţeta programmā „Ceļu un to kompleksa periodiskā 

uzturēšana”  par 50885 EUR saskaņā ar 4.pielikumu. 

1.5. Palielināt  apropriāciju pamatbudţeta programmā „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un 

veidošana”  par  4680 EUR saskaņā ar 5.pielikumu. 

1.6. Samazināt apropriāciju pamatbudţeta programmā „Pilsētas vides objektu uzturēšana 

un veidošana”  par  36800 EUR saskaņā ar 6.pielikumu. 

1.7. Palielināt  apropriāciju pamatbudţeta programmā „Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana 

un veidošana”  par  14995 EUR saskaņā ar 7.pielikumu. 

1.8. Samazināt apropriāciju pamatbudţeta programmā „Videonovērošanas sistēmas 

uzturēšana un attīstība”  par  7995 EUR saskaņā ar 8.pielikumu. 

2. Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās 

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

pamatbudţeta programmās: 

2.1. Palielināt pamatbudţeta ieņēmumus no saņemtajām apdrošināšanas atlīdzībām  par   

4813 EUR un novirzīt pamatbudţeta programmai „Ceļu un to kompleksa periodiskā uzturēšana”  

nesaistītu seguma ceļa klātnes profilēšanai un līdzināšanai Ezeru ielas rajonā saskaņā ar 

4.pielikumu. 

2.2. Palielināt pamatbudţeta ieņēmumus no saņemtajiem ieņēmumiem no kokmateriālu 

izsolēm par 17929 EUR un novirzīt  pamatbudţeta programmai „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un 

veidošana”  krūmu, skujiņu, koku iegādei un uzturēšanai saskaņā ar 5.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes 

pamatbudţeta programmas „Ceļu un to kompleksa investīciju projekti” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes 

pamatbudţeta programmas „Investīcijas ielu un ceļu apgaismojuma izbūvei” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes 

pamatbudţeta programmas „Vides objektu investīciju projekti” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

4. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes 

pamatbudţeta programmas „Ceļu un to kompleksa periodiskā uzturēšana” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

5. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes 

pamatbudţeta programmas „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un veidošana” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

6. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes 

pamatbudţeta programmas „Pilsētas vides objektu un veidošana ” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes  grozījumi 2019.gadam. 

7. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes 

pamatbudţeta programmas „Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana un 

veidošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

8. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes 

pamatbudţeta programmas „Videonovērošanas sistēmas uzturēšana un 

attīstība” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 
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3.§ (323.) 

 

Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmi un līdzekļu 

piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

S.Zelča, J.Dukšinskis, I.Prelatovs, A.Elksniņš 

 

J.Dukšinskis piedāvā priekšlikumu, Pirmsskolas Izglītības pedagogu algas 

palielinājumu noteikt no 01.07.2019. pirmsskolas izglītības iestāţu pedagogu mēneša darba 

algas likmi 800 EUR, tas ir par 224 053 EUR vairāk”. 

 

A.Elksniņš acina deputātus balsot par piedāvāto priekšlikumu. 

 

I.Prelatovs nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 4 (J.Dukšinskis, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis), PRET – nav, 

ATTURAS – 4 (A.Elksniņš, A.Grţibovskis, V.Kononovs, N.Koţanova) , Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

Neatbalstīt priekšlikumu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 30.pantu, ievērojot Ministru 

kabineta 05.07.2016. noteikumus Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Daugavpils 

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

Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, 

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

I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Noteikt no 01.09.2019. pirmsskolas izglītības iestāţu pedagogu mēneša darba algas 

likmi 800 EUR. 

2. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” 142 581 EUR (viens simts četrdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens 

eiro 00 centi) apmērā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāţu 

pedagogu atlīdzības pieaugumam.  

3. Apstiprināt pamatbudţeta programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus 2019.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Iestādes 

darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

3 
1
.§ (-) 

 

Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina 

līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” 

I.Kokina S.Zelča, J.Dukšinskis, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, A.Gržibovskis, A.Elksniņš 

 

I.Kokina izsaka priekšlikumu, izsvītrot punktus 12.5 “bērns ir reģistrēts pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāţu reģistra rindā ne mazāk kā sešus mēnešus, un pēc Valsts 

izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma datuma bērnam nav nodrošināts pašvaldības 

finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums” un punktu 12.6 “ bērns nav arī iepriekš nav bijis 



6 
 

reģistrēts VIIS kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais, kas apgūst pirmsskolas 

izglītības programmu”. 

A.Elksniņš piedāvā, pieņemt pašreizējo redakciju, bet pie šāda veida noteikumiem, 

kārtības atgriezties, pēc pus gada kā tiks strādāt pašreizējie noteikumi, lai redzētu dinamiku kā 

attiecībā uz iesniegumiem, kurus Izglītības pārvalde saņem, gan saistībā ar iespējamiem 

atteikumiem. 

 

J.Dukšinskis piedāvā 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

 

3.Līdzfinansējums paredzēts par vienu bērnu no pusotra gada vecumam līdz trīs gadu 

vecumam , un vecākiem par trīs gadiem līdz brīdim, kad bērnam pašvaldības noteiktajā 

kārtībā tiek piedāvāta vieta pirmskolas izglītības iestādē. 

 

  12.5.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

 

12.5   1.5 gada līdz 3 gadu vecuma bērns ir reģistrēts pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestāţu  reģistra rindā un Valsts izglītības informācijas sistēmā( turpmāk VIIS). Vecākam par 

trim gadiem bērns ir reģistrēts pašvaldības pirmskolas izglītības iestāţu rindā ne mazāk kā 

sešus mēnešus, un pēc VIIS norādītā vēlamā pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes 

apmeklēšanas sākuma datuma bērnam nav nodrošināta pašvaldības finansēts pirmskolas 

izglītības pakalpojums. 

 

Debates (J.Lāčplēsis, V.Kononovs, A.Grţibovskis, A.Elksniņš). 

 

A.Elksniņš piedāvā deputātiem atlikt lēmuma projektu “Par saistošajiem noteikumiem 

„Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”” , iekļaut Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un 

Izglītības pārvaldei sagatavot detalizētu atzinumu  par deputātu piedāvājumu. 

 

Deputāti piekrīt A.Elksniņa piedāvājumam. 

 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj:   

 

Atlikt jautājumu “Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas 

pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam””  

un iekļaut Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.                      

 

4.§ (324.) 

 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

I.Paura, 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, 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, Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja direktores I. 

Pauras izvērtējumu par interešu konflikta neesamību, pieņemot minēto dāvinājumu 

(ziedojumu), to, ka dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšana neietekmē jebkādu lēmumu 

pieņemšanu attiecībā uz biedrību „Aizbildnis”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.13, Finanšu komitejas 

2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, 
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A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja direktorei I. Paurai pieņemt 

dāvinājumā no biedrības „Aizbildnis” (reģ.Nr. 40008018301, juridiskā adrese Skolas iela 1-

10, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads) materiālās vērtības par kopējo summu 

29816,05 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro 5 centi) Daugavpils 

Krievu vidusskolas - liceja vajadzībām saskaņā ar pielikumu.  

 

2. Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja direktorei I. Paurai ievērot normatīvajos 

aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un lēmumu 

pieņemšanu attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju). 

 

Pielikumā: materiālo vērtību saraksts. 

 

5.§ (325.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Volejbola klubs „Ezerzeme” no 

pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts” 

J.Stivriņš,A.Elksniņš 

 

Deputāts J.Dukšinskis nepiedalās balsojumā. 

 

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

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

sporta organizācijām” 49.3.punktu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 7 (A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

R.Joksts, I.Kokina, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – 1 

(V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

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

8273,00 EUR (astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs euro 00 centi) apmērā biedrībai 

“Volejbola klubs “Ezerzeme” (reģ.Nr. 40008025924, A.Pumpura iela 135-10, Daugavpils, 

LV-5404) sezonas noslēgšanai. 

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

“Volejbola klubs “Ezerzeme” par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.  

 

 

 

6.§ (326.) 

 

Par finansējumu SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” augstas klases sasniegumu 

sportam 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

Deputāts J.Lāčplēsis nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

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

pašvaldības autonomo funkciju – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, Sporta likuma 11.pantu un 13.panta otro daļu,   

ņemot vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmā paredzēto “Mana pils - 

Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un investīciju plānu, Rīcības plāna uzdevumu “S2-5 

Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas” paredzēto S2-5-1 pasākumu - veicināt 



8 
 

vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa sacensību un čempionātu rīkošanu, kā arī S2-5-3 

pasākumu - atbalstīt augstas klases sportistus un komandas, lai sasniegtu lielāku augstas 

klases sportistu un komandu skaitu; 
saskaņā ar Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam “Sports – dzīves 

kvalitātei” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666, 

turpmāk - Pamatnostādnes), kurās viens no definētajiem sporta politikas virzieniem izvirzīts 

augstu sasniegumu sports, plānojot Pamatnostādņu īstenošanas avotu arī pašvaldības budţeta 

līdzekļus; 

ievērojot to, ka sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „Daugavpils Olimpiskais centrs” ir 

vienīgais olimpiskais centrs Latgalē, kuras darbības pamatvirzieni ir – individuālo olimpisko 

sporta veidu perspektīvāko sportistu sacīkšu-treniņprocesa līdzfinansēšana un olimpiskas 

kustības popularizēšana, nodrošinot Daugavpils labāko un perspektīvāko sportistu sacīkšu un 

treniņprocesu, cīnoties par iekļūšanu Latvijas Olimpiskajā vienībā, nodrošinot augsta līmeņa 

sporta bāzi attiecīgajiem sporta veidiem, 

atbalstot augstu sasniegumu sporta sportistu startus un dalību starptautiskajā līmenī 

(Eiropas un Pasaules līmeņa sacensības), pārstāvot Latviju un tādejādi veicinot Daugavpils 

pilsētas tēla atpazīstamību pasaulē, atklāti balsojot: PAR – 7 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Koţanova, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – 

1 (I.Kokina), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1.Piešķirt finansējumu sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Daugavpils Olimpiskais 

centrs”, reģistrācijas Nr.40003244634, juridiskā adrese Raiņa ielā 31, Daugavpilī, pašvaldības 

pamatbudţeta programmā “Augstāko sasniegumu sportistu atbalstam” noteiktajā apjomā un 

noslēgt līgumu par finansējuma izlietojumu (turpmāk – Līgums).  

2.Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru parakstīt Līgumu. 

 

Pielikumā: Līguma projekts. 

7.§ (327.) 

 

Par izstāšanos no biedrības „Latvijas zinātnes centru apvienība”, deleģēšanas līguma ar 

biedrības „Latvijas zinātnes centru apvienība” izbeigšanu, jauniešu Zinātkāres centra 

„ZINOO Daugavpils” nodošanu Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram 

„Jaunība” 

M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

Izskatot biedrības „Latvijas zinātnes centru apvienība” (turpmāk – Biedrība) 

2019.gada 9.maija vēstuli „Par „ZINOO Daugavpils” inventāru un deleģējuma līguma 

izbeigšanu”, 

atbilstoši ar Biedrību 2015.gada 28.maijā noslēgtā deleģēšanas līguma (turpmāk – 

Deleģēšanas līgums) 8.5.punktam, kas nosaka, ka līgumu var uzteikt, neievērojot uzteikuma 

termiņu, ja pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības,  

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka  

deleģēšanas līgumu var uzteikt, neievērojot uzteikuma termiņu, ja pastāv svarīgi iemesli, kas 

neļauj turpināt līguma attiecības,  

ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 13.12.2018. lēmumu 

Nr.660 apstiprināto Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāţu attīstības stratēģiju 2018.-

2025.gadam, kas paredz, ka lai nodrošinātu inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešanu 

audzēkņu radošuma, mākslas un uzņēmējspēju veicināšanai, talantu atklāšanai un izkopšanai, 

t.sk. atbalstu jauniešu tehniskajai jaunradei, nepieciešams pilnveidot materiāltehnisko bāzi ar 

jaunām tehnoloģijām, kas radīs jaunas iespējas arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, 

tradīciju nepārtrauktības nodrošināšanā, karjeras un darba prasmju attīstīšanā, saturīga un 

lietderīga brīvā laika pavadīšanā un sociālajā aktivitātē,  
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nodrošinot ārējā finansējuma piesaisti ekspozīciju izveidei inovāciju centrā Eiropas 

Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Pētniecība un izglītība” 

ietvaros, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 14.punkta 

g)apakšpunktu, 95.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, 

Biedrību un nodibinājumu likuma 30.pantu,Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.panta ceturto 

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

daļu,   Deleģēšanas līguma 8.5.apakšpunktu, Domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.13, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 

23.maija sēdes  protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
 

1. Ar 2019.gada 1.jūliju izstāties no biedrības „Latvijas zinātnes centru apvienība”, 

reģistrācijas Nr.40008169402, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads 

(turpmāk – Biedrība). 

2. Ar 2019.gada 1.jūliju izbeigt 2015.gada 28.maija deleģēšanas līgumu ar Biedrību. 

3. Ar 2019.gada 1.jūliju Domes 2015.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.173 „Par jauniešu 

Zinātkāres centra „Zili Brīnumi” izveidošanu un deleģēšanas līguma ar biedrību „Vidzemes 

inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” noslēgšanu” 1.punktā svītrot vārdus „un noslēgt 

deleģēšanas līgumu ar Biedrību „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”, 

reģistrācijas Nr.400081694022, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads”, 

aizstāt vārdus „jauniešu Zinātkāres centru „Zili Brīnumi” ar vārdiem „Daugavpils Inovāciju 

centrs” un svītrot 2.punktu. 

4. Ar 2019.gada 1.jūliju pievienot Daugavpils Inovāciju centru Daugavpils pilsētas 

Bērnu un jauniešu centram “Jaunība”. 

5. Ar 2019.gada 1.jūliju apstiprināt Daugavpils Inovāciju centra maksas 

pakalpojumu cenrādi saskaņā ar 1.pielikumu. 

6. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei iesniegt Domei attiecīgus grozījumus 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” nolikumā. 

7. Ar 2019.gada 1.jūliju nodot no Latviešu kultūras centra grāmatvedības uzskaites 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes grāmatvedības uzskaitē nekustamo īpašumu, kadastra 

Nr.0500 001 0813, Vienības iela 30, Daugavpils, atlikusī vērtība uz 31.05.2019.  399096,57 

EUR (trīs simti deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit seši euro, 57 centi), ar tajā esošo 

kustamo mantu. 

8. Domes izpilddirektoram izveidot komisiju lēmuma 7.punktā minētās kustamās 

mantas pieņemšanai-nodošanai. 

9. Atļaut Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pieņemt dāvinājumu no Biedrības 

saskaņā ar sarakstu 2.pielikumā. 

10. Latviešu kultūras centram rakstveidā brīdināt attiecīgos darbiniekus par 

nepieciešamajiem darba līguma grozījumiem atbilstoši Darba likuma prasībām un ar lēmuma 

7.punktā minētā nekustamā īpašuma uzturēšanu saistītos pakalpojumu sniedzējus atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

11. Daugavpils Inovāciju centra darbības finansēšanai veikt apropriācijas pārdali no 

Latviešu kultūras centra Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un piešķirt līdzekļus no 

pamatbudţeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 17891,00 EUR 

(septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro). 
 

Pielikumā: 1. Daugavpils Inovāciju centra maksas pakalpojumu cenrādis; 

              2.Pamatlīdzekļu un inventāra saraksts. 
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8.§ (328.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.7 precizēšanu  

M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 30.aprīļa vēstulē Nr.1-18/4169 

sniegto atzinumu par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta saistošajiem 

noteikumiem Nr.7 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju atjaunošanai”, atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, N.Koţanova, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), 

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

Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.7 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos 

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

piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”” (turpmāk – saistošie 

noteikumi Nr.7) šādus precizējumus:  

1. Izteikt saistošo noteikumu Nr.7 1.punktu šādā redakcijā: 

„1. Izteikt saistošo noteikumu 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.1. Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā 

zemesgabala labiekārtošanai piešķir šādām aktivitātēm: 

4.1.1. brauktuves, ietves, stāvlaukuma būvniecībai, atjaunošanai - 70% apmērā no 

atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 35,00 EUR bez PVN uz 1m
2
 būvdarbu veikšanai 

nepieciešamās teritorijas;  

4.1.2. apgaismojuma būvniecībai, atjaunošanai – 80% apmērā no atbalstāmām 

izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 EUR bez PVN vienam apgaismojuma punktam 

(apgaismojuma stabam); 

4.1.3. bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai – 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet 

ne vairāk kā 5000 EUR bez PVN;  

4.1.4. atkritumu konteineru nojumes izbūvei, zālienu un apstādījumu atjaunošanai, 

soliņu un urnu uzstādīšanai – 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 0,50 

EUR bez PVN  uz 1m
2
 dzīvojamās mājas dzīvojamās platības.” 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.1
1
. un 4.1

2
. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.1
1
. Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas 

pasākumu īstenošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts 

par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas 

nelaimes vai citas katastrofas sekas, piešķir šādām aktivitātēm: 

4.1
1
.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas konstruktīvo elementu atjaunošanas darbiem – 

50% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 10,00 EUR bez PVN uz 1m
2
 

dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības; 

4.1
1
.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkonu atjaunošanas darbiem – ne vairāk kā 

60% no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 900 EUR bez PVN  vienam balkonam; 

4.1
2
. Pašvaldības līdzfinansējumu līdzfinansējamo pasākumu tehniskās dokumentācijas 

izstrādei piešķir 100% apmērā, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN”.” 
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8
1
.§ (-.) 

 

Par saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kartību Daugavpils pilsētā apstiprināšanu 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

A.Elksniņš piedāvā atlikt lēmuma projektu “Par saistošo noteikumu par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kartību Daugavpils pilsētā apstiprināšanu” 

un virzīt izskatīšanai Pilsētas saimniecības komitejā. 

 

Deputāti piekrīt A.Elksniņa piedāvājumam. 

 

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu 

un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

Atlikt jautājumu “Par saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kartību Daugavpils pilsētā apstiprināšanu”. 

 

9.§ (329.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikumā  

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 61.panta trešo 

daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 12.maija lēmumu Nr.128 apstiprinātajā 

Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikumā grozījumu un papildināt ar 

2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.10. veikt asenizatoru reģistrēšanu, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un 

citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas jomā.”. 

 

10.§ (330.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

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

atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 30.maija saistošos noteikumus Nr.12 

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

“Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””. 

 



12 
 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 30.maija saistošie noteikumi Nr.12 

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

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

paskaidrojuma raksts. 

 

11.§ (331.) 

 

Par finansējuma piešķiršanu filmu konkursa projekta atbalstīšanai  

K.Daņilova, A.Elksniņš 

 

        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

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

attiecīgās pašvaldības pārziņā, ņemot vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana 

pils-Daugavpils” 2014.-2020.gadam, apstiprinātas ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - 

Dome) 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.151, aktualizētajā Rīcības un Investīciju plānā 

noteikto aktivitāti RV E3 Atpazīstams un attīstību veicinošs pilsētas tēls (pasākuma kods: 

“E3-1-9 Inovatīvu risinājumu ieviešana pilsētas tēla popularizēšanai”), 

ievērojot Filmu likuma 1.panta otrās daļas 2. un 8. punktā noteikto, ka filmu nozare 

atzīstama par kultūras nozari, un to, ka pašvaldības budţeta līdzekļus filmu nozares projektu 

īstenošanai piešķir konkursa kārtībā,  

izpildot noteikumos Nr.2 “Konkursa nolikums par līdzfinansējumu spēlfilmas 

veidošanai”, kas apstiprināti ar Domes 2019.gada 14.marta lēmumu Nr.117, noteikto kārtību, 

kādā tiek pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai,     

ņemot vērā SIA “Platforma filma”, Reģ. Nr. 40003343663, konkursa projekta 

iesniegumu, Domes komisijas 24.04.2019. atzinumu, Domes Izglītības un kultūras komitejas 

2019.gada 23.maija atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija atzinumu,  

atklāti balsojot: PAR – 8 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (N.Koţanova), 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Piešķirt līdzfinansējumu 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) apmērā SIA “Platforma 

filma”, Reģ. Nr. 40003343663,  filmu konkursa projekta – “Klases salidojums - 2” 

atbalstīšanai.   

 

12.§ (332.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.597 „Par 

atbalstu projektam” 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 

          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 2016.gada 8.marta 

noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā 

atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību 

ēkās” īstenošanas noteikumi”, starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru noslēgto Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 

4.2.2.0/17/I/062, Daugavpils pilsētas domes Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

sēdes 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 8 (J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Grţibovskis, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), 

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

 

Veikt grozījumu un izteikt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmuma 

Nr.597 pielikumu šādā redakcijā.  

 

 

 

13.§ (333.) 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052013, Aizpilsētas ielā 20, Daugavpilī, 

pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000513108 un Nr.100000572632, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmuma Nr.177 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.7.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes protokolu 

Nr.4 (2.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti 

balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 

dome nolemj:  

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 600 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000052013, Aizpilsētas ielā 20, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.05005050024 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000572632), īpašniekam (turpmāk – Pircējs), par nosacīto cenu      2750,00 

EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu. 

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

pašvaldības budţetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

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

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 

    

 

14.§ (334.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101911, Balvu ielā 1C k-2 - 100, 

Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000586347 un Nr.100000387401, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmuma Nr.177 “Par zemes gabalu nodošanu 

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

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes protokolu 

Nr.4 (6.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti 

balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 52 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000101911, Balvu ielā 1C k-2 - 100, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

390,00  EUR (trīs simti deviņdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmejums 05000101911001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000387401), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto 

cenu 390,00 EUR (trīs simti deviņdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

    4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu. 

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

pašvaldības budţetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

    6.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 
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15.§ (335.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102231, Balvu ielā 1C k-4 - 127, 

Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000586353 un Nr.100000325385, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmuma Nr.177 “Par zemes gabalu nodošanu 

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

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes protokolu 

Nr.4 (7.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti 

balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 

dome nolemj:  

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 42 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000102231, Balvu ielā 1C k-4 - 127, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

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

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmejums 05000102231001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000325385), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto 

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

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

    4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu. 

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

pašvaldības budţetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

    6.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 
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16.§ (336.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102232, Balvu ielā 1C k-4 - 128, 

Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000586337 un Nr.100000325537, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmuma Nr.177 “Par zemes gabalu nodošanu 

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

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes protokolu 

Nr.4 (4.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti 

balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 

dome nolemj:  

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 39 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000102232, Balvu ielā 1C k-4 - 128, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

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

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmejums 05000102232001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000325537), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto 

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

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

    4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu. 

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

pašvaldības budţetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

    6.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 
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17.§ (337.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101355, Balvu ielā 1C k-15 - 547, 

Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000586354 un Nr.100000572490, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmuma Nr.177 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.1.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes protokolu 

Nr.4 (8.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti 

balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 

dome nolemj:  

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 48 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000101355, Balvu ielā 1C k-15 - 547, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

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

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmejums 05000101355001 

(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000572490), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto 

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

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

    4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu. 

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

pašvaldības budţetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

    6.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 
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18.§ (338.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311914, Dāliju ielā 23, Daugavpilī, 

pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000424508 un Nr.100000325598, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmuma Nr.177 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.8.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes protokolu 

Nr.4 (3.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 23.maijā sēdes protokolu Nr.16, atklāti 

balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 

dome nolemj:  

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 475 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000311914, Dāliju ielā 23, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 1630,00 

EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.05005311923 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000325598), īpašniekam (turpmāk – Pircējs), par nosacīto cenu      1630,00 

EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

    4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu. 

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

pašvaldības budţetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

    6.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 
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19.§ (339.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370142, Liliju ielas 2 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

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

lēmuma Nr.177 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.10.apakšpunkta izpildi, ņemot 

vērā Domes 2018.gada 9.augusta lēmumu Nr.409 “Par zemes starpgabalu piekritību 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes protokolu Nr.4 

(9.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti 

balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: 

     1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 414 m
2
 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 05000370142 (kadastra Nr.05000370151), Liliju ielas 2 rajonā, Daugavpilī 

(turpmāk Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 1850,00 EUR (viens tūkstotis 

astoņi simti piecdesmit eiro 00 centi) apmērā.  

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

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

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

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

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

no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

     3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta 

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

īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai 

personai par nosacīto cenu 1850,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro); 

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

iesniegs vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētās personas, tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā.  

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

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budţetā. 

 

20.§ (340.) 

 

Par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu 

atsavināšanai 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta 

pirmo un otro daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot dzīvokļa 
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Nr.7 Neretas ielā 15, Daugavpilī, īrnieces ģimenes locekļa atsavināšanas ierosinājumu 

(reģistrēts Domē 14.05.2019. ar Nr.628/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, 

Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 

Īpašuma komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.11, Finanšu komitejas 2019.gada 

23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), 

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

 

 1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu 

Nr.7, kadastra numurs 0500 903 4703, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.7, mājas (kadastra 

apzīmējums 05000050920001) un zemes gabala 2050 m
2
 platībā, kadastra Nr.0500 005 0920, 

645/22735 kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt  

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai 

Domes sēdē par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7, 

kadastra numurs 0500 903 4703, pārdošanu. 

 

21.§ (341.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181506, nomas tiesību izsoli  

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 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” 

32.punktu, 40.punktu, ņemot vērā Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 

22.februāra sēdes protokola izrakstu Nr.5, sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” (PVN 

reģ.Nr.LV40003562948) novērtējumu, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 23.maija sēdes 

protokolu Nr.11, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti 

balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: 

       1. Nodot iznomāšanai rezerves zemes fondā esošo zemes vienību 2093 m
2 

platībā, 

kadastra apzīmējums 05000181506, Daugavpilī (turpmāk-Zemesgabals),
 
bez apbūves tiesības 

uz 5 gadiem bērnu izklaides/rotaļu laukuma ierīkošanai, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli.  

       2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 251,00 EUR (divi simti 

piecdesmit viens eiro 00 centi) gadā.  

       3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.  

       4. Izveidot Zemesgabala nomas tiesību 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 tiesību izsoli, pamatojoties uz šim 

lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem,  

        6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas - pieņemšanas aktu.          
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Pielikumā: Zemesgabalu nomas tiesību izsoles noteikumi. 

 

 

22.§ (342.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017713, nomas tiesību izsoli  

I.Kokina, I.Funte, A.Elksniņš 

 

I.Kokina norāda, ka nav pievienoti izsoles noteikumi. 

I.Funte skaidro, ka izsoles noteikumi tiks pievienoti. 

I.Kokina piedāvā balsot par lēmuma projektu kopā ar izsoles noteikumiem. 

A.Elksniņš piekrīt I.Kokinas piedāvājumam. 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 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 Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 

Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes protokola izrakstu Nr.17, 

Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.11, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 9 

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

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Nodot iznomāšanai rezerves zemes fondā esošo zemes vienību 186 m
2
 platībā, 

kadastra apzīmējums 05000017713, Raiņa ielā 24B, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals),
 

bez apbūves tiesības uz 10 (desmit) gadiem, autostāvlaukuma izmantošanai, rīkojot mutisku 

zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 28 EUR (divdesmit astoņi 

eiro) gadā.  

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus. 

          4. Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz Zemesgabala nomas tiesību 

izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai 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 parakstīt Zemesgabala nodošanas-pieņemšanas aktu.          

Pielikumā: Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumi. 

 

23.§ (343.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017751, nomas tiesību izsoli  

I.Kokina, I.Funte, A.Elksniņš 

 

I.Kokina izsaka priekšlikumu, balsot par lēmuma projektu kopā ar izsoles noteikumiem. 
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Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, N.Koţanova, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

Atbalstīt priekšlikumu 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 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 Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 

Īpašuma komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.11, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 9 

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

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Nodot iznomāšanai rezerves zemes fondā esošo zemes vienību 227 m
2
 platībā, 

kadastra apzīmējums 05000017751, Raiņa ielā 26D, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals),
 

bez apbūves tiesības uz 10 (desmit) gadiem, autostāvlaukuma izmantošanai, rīkojot mutisku 

zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 28 EUR (divdesmit astoņi 

eiro) gadā.  

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus. 

          4. Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz Zemesgabala nomas tiesību 

izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai 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 parakstīt Zemesgabala nodošanas - pieņemšanas aktu.          

Pielikumā: Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumi 

 

24.§ (344.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, daļas nomas tiesību izsoli  

I.Funte, 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 24.aprīļa sēdes protokola 

izrakstu Nr.4, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 23.maijā sēdes protokolu Nr.11, Domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 23.maijā sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 9 

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

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, Daugavpilī, daļu 30 m
2
 platībā 

(turpmāk-Zemesgabals) bez apbūves tiesības uz 2 (diviem) gadiem – kioska izvietošanai, 

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. 

 

 

25.§ (345.) 

 

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

I.Funte, 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 Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) Pilsētbūvniecības un vides komisijas 

2019.gada 24.aprīļa sēdes protokola izrakstu Nr.3, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma 

komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.11 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.16, atklāti balsojot: PAR – 8 (J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Grţibovskis, N.Koţanova, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET 

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

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

kadastra apzīmējums 05000012402, Mihoelsa ielas 68 rajonā, Daugavpilī, daļu 24 m
2
 platībā 

(turpmāk - Zemesgabals) bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem vasaras terases 

izvietošanai aktīvās sezonas periodā (uz laika periodu no 1.maija līdz 31.oktobrim), rīkojot 

mutisku nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 28 EUR (divdesmit astoņi 

eiro) gadā.  

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.  

          4. Izveidot Zemesgabala nomas tiesību 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 tiesību izsoli, pamatojoties uz šim 

lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem.  

           6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas - pieņemšanas aktu.          

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

26.§ (346.) 

 

Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 038 0028, 0500 037 1723 un 

0500 015 0017 piekritību 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

būvniecības departamenta 26.04.2019. lēmumus Nr.2-4.1/43, Nr.2-4.1/44 un Nr.2-4.1/46, 

26.04.2019. izziņas Nr.2-7/389,  Nr.2-7/ 400 un Nr.2-7/402, Daugavpils pilsētas zemes 

komisijas 08.05.2019. izziņas Nr.1.3.-6/147, Nr.1.3.-6/148 un Nr.1.3.-6/149, atklāti balsojot: 

PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atzīt par zemes starpgabaliem: 

     1.1. zemes vienību Ceriņu ielas 50 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 038 

0028, ar aptuveno platību 16 m
2
, 

     1.2. zemes vienību Ventas ielas 10V rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 037 

1723, ar aptuveno platību 807 m
2
, 

     1.3. zemes vienību Pārdaugavas ielas 22 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 

015 0017, ar aptuveno platību 541 m
2
, 

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

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

pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

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

apzīmējumu 0500 038 0028 konfigurācija nepieļauj tās izmantošanu apbūvei, tādejādi, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 038 0028, 0500 037 1723 un 0500 015 0017 piekrīt 

pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 

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

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:  

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

kadastra apzīmējumiem 0500 038 0028, 0500 037 1723 un 0500 015 0017 piekritību 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai; 

     2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 038 0028, 

0500 037 1723 un 0500 015 0017, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas 

pašvaldības vārda (nodokļu maksātāja Nr.90000077325).  
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27.§ (347.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 23.decembra lēmumā Nr.918 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas zemes komisijas 2019.gada 26.februāra lēmumu Nr.5 “Par zemes vienības 

sadali”, atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

     Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 23.decembra lēmuma Nr.918 „Par zemes 

gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai” pielikumā „Daugavpils pilsētas pašvaldībai 

piederošo zemes gabalu saraksts” grozījumu un izteikt 285.punktu šādā redakcijā: 

“ 

Nr. 

p/k 

Administratīvas  

teritorijas 

nosaukums 

Adrese/nosaukums 
Kadastra  

apzīmējums 

 

Platība 

(kv.m) 

Daugavpils pilsētas zemes  

komisijas lēmuma "Par  

zemes īpašuma tiesību  

atzinumu zemes robežu 

plānu izgatavošanai" 

datums un Nr. 

285. Daugavpils pilsēta 

 0500-036-0012 

0500-036-0013 

Nek.īpašuma 

kadastra Nr. 

0500-036-0221 

7200  

 

 

28.§ (348.) 

 

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.46 

pārdošanu  

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, izpildot Daugavpils 

pilsētas domes 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.701, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 

16.maija sēdes protokolu Nr.5 (15.punkts), atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, 

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

I.Prelatovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.46, kadastra Nr.0500 903 4882, 

Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, nosacīto cenu 8800,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti 

eiro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.46 īrniekam 

(turpmāk – Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.46, kadastra Nr.0500 903 4882, Piekrastes ielā 
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41A, Daugavpilī, par nosacīto cenu 8800,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti eiro), t.sk. 

mājai piesaistītā zemes gabala 8110 m² platībā, kadastra Nr.0500 008 0611, 4400/536430 

domājamās daļas par 800 EUR (astoņi simti iuro). 

     3. Pircējiem, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

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

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

maksas daļas;  

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

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

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

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 

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

pašvaldības budţetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma 

noslēgšanas norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas 

Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.46 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentu nodot Pircējiem atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

29.§ (349.) 

 

Par dzīvojamās mājas Vienības iela 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.24 pārdošanu 

 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

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

domes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr.96, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 16.maija sēdes 

protokolu Nr.5 (16.punkts), atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), 

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.24, kadastra Nr.0500 903 3265, 

Vienības ielā 28, Daugavpilī, nosacīto cenu 11100,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts 

eiro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.24 īrniecei 

(turpmāk – Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.24, kadastra Nr.0500 903 3265, Vienības ielā 

28, Daugavpilī, par nosacīto cenu 11100,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts eiro), t.sk. 

mājai piesaistītā zemes gabala 2894 m² platībā, kadastra Nr.0500 001 1415, 414/28037 

domājamās daļas par 1100 EUR (viens tūkstotis viens simts eiro). 

     3. Pircējiem, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

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

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

maksas daļas;  

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

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 
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3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo objektu nedalīt, neatsavināt 

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 

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

pašvaldības budţetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma 

noslēgšanas norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Vienības 

ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.24 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu 

nodot Pircējiem atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

 

30.§ (350.) 

 

Par atļauju uzstādīt pieminekli “Geto ieslodzīto piemiņai” uz Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000111723, Mihaila 

ielas 11 rajonā, Daugavpilī  

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, ievērojot likuma „Par 

pašvaldībām” 77.panta otrajā daļā noteikto, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, cita starpā nododot to 

publiskā lietošanā,   

veicinot Daugavpils pilsētas Cietokšņa teritorijas mākslinieciski - arhitektonisko 

labiekārtošanu,   

izskatot Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 

16.janvāra sēdes protokola izrakstu Nr.2, Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības 

padomes 2019.gada 12.februāra jautājuma izskatīšanas ārpus sēdes protokola izrakstu §1, 

lēmums Nr.56, 

ievērojot to, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000111723, saskaņā ar 

Daugavpils pilsētas domes 14.06.2018. lēmumu Nr.290, atzīta par Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai piekrītošu,   

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras komitejas 

2019.gada23.maija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

23.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut biedrībai “Daugavpils ebreju kopiena” (reģ.Nr.40008001786, juridiskā 

adrese: Daugavpils, Sakņu iela 29, LV-5401) sabiedriskajām vajadzībām uzstādīt pieminekli 

“Geto ieslodzīto piemiņai” uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 05000111723, Mihaila ielas 11 rajonā, Daugavpilī.  

2. Noteikt, ka visus izdevumus, kas saistīti ar pieminekļa “Geto ieslodzīto piemiņai” 

projektēšanu, izbūvēšanu, uzstādīšanu un piemineklim piegulošās teritorijas labiekārtošanu 

sedz biedrība “Daugavpils ebreju kopiena”.     

3. Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nodrošināt 

līguma “Par pieminekļa “Geto ieslodzīto piemiņai”  uzstādīšanu uz zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 05000111723, Mihaila ielas 11 rajonā, Daugavpilī” sagatavošanu un organizēt tā 

noslēgšanu ar biedrību “Daugavpils ebreju kopiena”. 

4. Līgumā “Par pieminekļa “Geto ieslodzīto piemiņai”  uzstādīšanu uz zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 05000111723, Mihaila ielas 11 rajonā, Daugavpilī” paredzēt, ka 

biedrība “Daugavpils ebreju kopiena”: 

4.1. pieminekļa uzstādīšanas ietvaros un vietā, atbild par visu tur esošo 

inţeniertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu;   
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4.2. ievēro zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000111723 noteiktos 

apgrūtinājumus un aprobeţojumus, ja arī tie nav ierakstīti zemesgrāmatā; 

4.3. izpilda un ievēro Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomes 

2019.gada 12.februāra jautājuma izskatīšanas ārpus sēdes protokola izrakstā §1, lēmums 

Nr.56, ietvertos nosacījumus;  

4.4. atbild par pieminekļa “Geto ieslodzīto piemiņai” uzturēšanu.   

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.25 

 

 

Sēdes vadītājs,   

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)                                A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                             (personiskais paraksts)                                  V.Pavloviča 

 


