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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 20.jūnijā                                                                                                      Nr.23 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 16.30 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 16.30 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par atļauju slēgt līgumu. 

2. Par atļauju slēgt līgumu. 

3. Par līdzekļu piešķiršanu un apropriācijas  pārdali. 

4. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” konkursa „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” ietvaros. 

5. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.666 

„Par atbalstu projektam „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai. 

6. Par galvojumu pašvaldības akciju sabiedrībai „Daugavpils siltumtīkli”. 

7. Par apliecinājuma sniegšanu akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” īstenojamam 

projektam tramvaju vagonu iegādei. 

8. Par sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Daugavpils ūdens” kapitāla daļu turētāja 

lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram. 

9. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 3202, daļas nomas tiesību izsoli. 

10. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 027 1202, daļas nomas tiesību izsoli. 

11. Par zemes vienību , kadastra apzīmējums 0500 030 0108, un kadastra apzīmējums 

0500 047 0101, Daugavpilī, daļu nomas tiesību izsoli. 

12. Par zemes vienību, kadastra apzīmējums 0500 027 0306, un kadastra apzīmējums 

0500 047 0101, Daugavpilī, daļu nomas tiesību izsoli. 

13. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000271202, daļas nomas tiesību izsoli. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 10 Domes deputāti –     R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

                                                                        A.Grţibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

                                                                        N.Koţanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs,   

                                                                        H.Soldatjomoka A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 5 Domes deputāti – A.Broks   –  iemesls nav zināms 

                                                                        J.Dukšinskis  – iemesls nav zināms 
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                                                                        R.Joksts – iemesls nav zināms 

                                                                        I.Kokina – iemesls nav zināms 

                                                                        J.Lāčplēsis – iemesls nav zināms                                                                            

 

SĒDĒ PIEDALĀS     - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                       D.Krīviņa, L.Drozde, R.Golovans, E.Upeniece, K.Rasis, N.Bikovska,  

                                       I.Funte, A.Šapovals 

 

                                     a/s „Daugavpils satiksme” projektu vadītāja S.Celmiņa 

                                     Pašvaldības a/s „Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis V.Lukjančiks 

 

                                    - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: V.Gabrāns, I.Dunaiskis                                                               

                                   

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

 

1.§ (383.) 

 

Par atļauju slēgt līgumu 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pirmās daļas 27.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras DPD 2019/9 

“Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju 

publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)” komisijas 2019.gada 23.aprīļa 

lēmumu “E” daļā, 2018.gada 02.augustā noslēgtās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 

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

pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.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”,  Finanšu ministrijas 

informatīvo ziņojumu "Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību 

aizņēmumu pieprasījumiem", Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2019.gada 

20.jūnija atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

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

      

1. Noslēgt līgumu ar Ceļu būves firmu SIA „Binders” (reģ.Nr.40003164644, juridiskā 

adrese: Smilšu iela 10-104, Rīga, LV-1050) par būvdarbu veikšanu “Spaļu ielas pārbūve 

posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai, ceļa pārbūve posmā no Spaļu ielas līdz Višķu ielai 

un piebraucamā ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz z/g ar k.a.05000071213” par kopējo summu  

bez PVN 1 898 917.75 EUR. 

2. Līguma saistību izpildi nodrošināt projekta 5.6.2.0/17/I/028 “Daugavpils pilsētas 

Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” finansējuma  ietvaros 

un  neattiecināmās izmaksas 475 919 EUR apmērā finansēt no 2020.gadā saņemtās 

mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem vai aizņemtajiem līdzekļiem. 
  

 

 

 

 

 

2.§ (384.) 
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Par atļauju slēgt līgumu 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 

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

daļas 27.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras DPD 2019/5 “Būvdarbi 

Daugavpils pilsētas ēkā - 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai 

(SAM 4.2.2. ietvaros)” komisijas 2019.gada 9.aprīļa lēmumu, 2018.gada 20.decembrī noslēgtās ar 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/105,  Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu "Par 2019.gada kopējo 

pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem", Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

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

pilsētas dome nolemj: 
 

3. Noslēgt līgumu ar SIA „Energobaltika” (reģ.Nr.41503028198, juridiskā adrese: 

Ģimnāzijas iela 5-2,4, Daugavpils, LV-5401) par būvdarbu veikšanu Daugavpils pilsētas ēkā - 

18.novembra ielā 354A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.ietvaros)” 

par kopējo summu bez PVN 1 237 582,87 EUR, ar PVN 1 497 475,27 EUR. 

4. Līguma saistību izpildi nodrošināt projekta Nr.4.2.2.0/17/I/105 “Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī”  

saņemtā finansējuma  ietvaros un  neattiecināmās izmaksas 191 728,19  EUR apmērā paredzēt  

2020.gada budţetā vai aizņemtajiem līdzekļiem. 

 

 

3.§ (385.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu un apropriācijas pārdali 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, ņemot vērā 2018.gada 23.oktobra Līgumu Nr.D-

2018/868, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

   

Piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudţeta programmas „Līdzekļi projektu 

realizācijai” 125 053 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši piecdesmit trīs eiro) 

Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, 

Daugavpils) un veikt apropriācijas pārdali pašvaldības pamatbudţeta programmā “Eiropas 

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” investīciju projekta 

„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 

1E, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/007 līdzfinansējuma nodrošināšanai saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta programmas „Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

 

 

4.§ (386.) 
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Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” konkursa „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” ietvaros 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

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

pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, ņemot vērā 27.12.2018. vienošanos Nr. 

REĢ/50/2018 par konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” naudas balvas izmaksu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro 00 centi) apmērā konkursa “Ģimenei draudzīgākā 

pašvaldības 2018” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošanai.  

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta programmas “Iestādes darbības 

nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus 2019.gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta programmas “Iestādes darbības 

                   nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam; 
 

 

5.§ (387.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra 

 lēmumā Nr.666 „Par atbalstu projektam „Infrastruktūras 

 pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 

D.Krīviņa, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš 
 

H.Soldatjonoka jautā, ar ko saistīti šie projekta grozījumi? 

D.Krīviņa atbild, ka projekts ir vērtēšanā, grozījumi tiek veikti, lai nebūtu neattiecināmo 

izmaksu. 

   

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 20.decembra 

noteikumiem Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu 

ar invaliditāti neatkarīgai integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes Attīstības 

komitejas 2019.gada 20.jūnija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 

2019.gada 20.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, L.Jankovska, N.Koţanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1(V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 
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1. Izdarīt šādus grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumā 

Nr.666 „Par atbalstu projektam „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna 

īstenošanai””: 

1.1. Lēmuma pielikumā „Projekta „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas 

plāna īstenošanai” apraksts”, sadaļā „Projekta izmaksas”: 

1.1.1. aiz vārdiem “Projekta kopējās izmaksas” aizstāt skaitli „1 418 924,00” ar skaitli 

„1 745 357,04 EUR”; 

1.1.2. svītrot vārdus un skaitļus „Attiecināmās izmaksas 1 296 926,00 EUR”;  

1.1.3. vārdus un skaitļus „ERAF 85% - 1 102 387,10 EUR” aizstāt ar vārdiem un 

skaitļiem „ERAF 63.16% - 1 102 387,10” un papildināt ar vārdiem un skaitļiem” (t.sk. 

snieguma rezerves priekšfinansējums 73 409,40 EUR)”; 

1.1.4. aiz vārdiem „Valsts pašvaldības dotācija 4,5%” aizstāt skaitli „4,5%” ar skaitli 

„3,34%”;  

1.1.5.aiz vārdiem un skaitļiem „Pašvaldības finansējums 10,5 %” aizstāt skaitli „10,5%” 

ar skaitli „33,5%” un skaitli „136 177,23”  ar skaitli „584 608,27” .   

1.1.6. svītrot vārdus un skaitļus „Neattiecināmās izmaksas – 121 998,00 EUR”.  

 

Pielikumā: Projekta „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”  

                   apraksts. 

 

6.§ (388.) 

 

Par galvojumu pašvaldības akciju sabiedrībai „Daugavpils siltumtīkli” 

V.Lukjančiks, L.Jankovska, V.Kononovs, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš 

 

L.Jankovska jautā, kādi būs ieguvumi realizējot šo projektu? 

V.Lukjančiks skaidro par uzņēmuma ieguvumiem realizējot šo projektu. 

V.Kononovs jautā, vai ir sadārdzinājums starp faktiski veikto iepirkumu un 

provizoriskām tāmēm? 

V.Lukjančiks skaidro par tāmju izmaksām un sadārdzinājumu. 

H.Soldatjonoka jautā, realizējot šo projektu, kādi riski ir uzņēmumam, pašvaldībai un 

iedzīvotājiem? 

V.Lukjančiks atbild, ka riski ir minimāli. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budţetiem” 26.panta otro un trešo daļu, likuma 

„Par valsts budţetu 2019.gadam” 15.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā 

2018.gada 6. jūnijā noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu                

Nr.4.3.1.0/17/A/060 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un  pašvaldības akciju 

sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli”,  Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Sniegt galvojumu pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” 

(reģ.Nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra ielā 4, Daugavpilī), kuras kapitāla daļas 

100% apmērā pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, aizņēmumam 9 905 418,00 EUR 

apmērā (deviņi miljoni deviņi simti pieci tūkstoši četri simti astoņpadsmit eiro, 00 centi) 

Valsts kasē ar noteikto procentu likmi vai citā kredītiestādē, kura piedāvā izdevīgākos 

aizdevuma nosacījumus, ar atmaksas termiņu līdz 20 gadiem, Kohēzijas fonda projekta 

„Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunotiem energoresursiem 

uzstādīšanu” īstenošanai. 
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2. Aizņēmumu izņemt: 

2019.gadā – 286002 EUR, 

2020.gadā – 7645892 EUR,  

2021.gadā – 1973524 EUR 

3. Pašvaldības akciju sabiedrībai „Daugavpils siltumtīkli” aizdevumu atmaksāt ar 

2021.gada septembri. 

4. Galvojuma saistību izpildi garantēt ar Daugavpils pilsētas pašvaldības budţeta 

līdzekļiem. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam I.Prelatovam. 

 

 

7.§ (389.) 

 

Par apliecinājuma sniegšanu akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” 

 īstenojamam projektam tramvaju vagonu iegādei 

S.Celmiņa, V.Kononovs, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, izpildot 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2019.gada 24.aprīļa 

lēmumu (24.04.2019. protokols Nr.4, & 2.1.2.), izskatot AS “Daugavpils satiksme” 

sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par SIA “PK Transportnije sistemi” saistībā ar sankciju 

reţīmu pret Krieviju”, ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu “Par līguma 

Nr.4.5.1.1/16/I/003 avansa maksājuma veikšanu” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

2019.gada 11.jūnija vēstuli “Par apliecinājuma sniegšanu projektā Nr.4.5.1.1/16/I/003”, 

Domes Juridiskā departamenta 18.06.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apliecināt, ka uz Daugavpils pilsētas domes galvojuma lēmuma pieņemšanas brīdi un 

uz šī lēmuma pieņemšanas dienu Daugavpils pilsētas dome ir guvusi pārliecību, ka AS 

“Daugavpils satiksme” darījumu partneris un tā piesaistītie apakšuzņēmēji (projekts 

Nr.4.5.1.1./16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” 

(tramvaju vagonu iegāde)) neatrodas sankciju sarakstos, uz kuriem saites ir pieejamas Latvijas 

Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē (nacionālās sankcijas https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-

eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/nacionalas-sankcijas; starptautiskās sankcijas 

https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-

pasakumiem/sankciju-saraksti: 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22se

archType%22:%7B%7D%7D;ASV OFAC sankcijas 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/;https://scsanctions.un.org/consolidated/#alqaedaent un 

ES sankcijas https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf#!/files). 

2. Uzdot AS “Daugavpils satiksme” valdei līguma ar tramvaju piegādātāju izpildes gaitā 

regulāri (reizi ceturksnī) sekot līdzi  piegādātāja un tā piesaistīto apakšuzņēmēju atbilstībai 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajam, informējot par to 

Domi. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam I.Prelatovam. 

 

Pielikumā: A/S “Daugavpils satiksme” informatīvais ziņojums “Par SIA “PK Transportnije 

                   sistemi” saistībā ar sankciju reţīmu pret Krieviju” 

https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/nacionalas-sankcijas
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/nacionalas-sankcijas
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/sankciju-saraksti
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/sankciju-saraksti
https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D;ASV
https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D;ASV
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://scsanctions.un.org/consolidated/#alqaedaent
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf#!/files
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8.§ (390.) 

 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” kapitāla daļu turētāja 

lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram 

 A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var nodot pašvaldības kapitāla 

daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam, 

pašvaldības izpilddirektoram vai tās pilsētas (novada) pašvaldības struktūrvienības vadītājam, 

kurai ir uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšana, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes noteikumu Nr.11 „Kapitālsabiedrību un kapitāla 

daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 23.jūlija 

lēmumu Nr.311) 3.punkta prasību izpildi un ievērošanu, 

nolūkā nodrošināt Daugavpils pilsētas domei piederošās kapitālsabiedrības SIA 

„Daugavpils ūdens” pārvaldību, tās darbības efektivitātes izvērtēšanu un atbilstību normatīvo 

aktu prasībām, kā arī izvērtējot, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā 

ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 9 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

nav, ATTURAS – 1(H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

Nodot sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Daugavpils ūdens” kapitāla daļu turētāja 

lēmumu pieņemšanas tiesības Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram. 

 

 

9.§ (391.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 3202, 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" 32.punktu, 40.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) Pilsētbūvniecības un vides komisijas 

2019.gada 10.aprīļa sēdes protokola izrakstu Nr.12, 2015.gada septembra Apliecinājuma karti 

(inţenierbūvēm) “Vasaras kafejnīcas Vienības laukumā Daugavpilī pieslēgšana pilsētas 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”, 2019.gada 10.jūnijā SIA “Eiroeksperts” iesniegto 

nekustamā īpašuma - daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 3202, ~ 200 

m
2
 platībā iespējamo nomas maksas novērtējumu, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

20.jūnija sēdes atzinumu un Domes Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000013202, Vienības laukumā, Daugavpilī, daļu 200 m
2
 platībā 

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

(sezonas ēkas) izvietošanai vasaras sezonas periodā (katra gada laika posmā pēc Daugavpils 

pilsētas svētkiem līdz 1.oktobrim), rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 178 EUR (viens simts 

septiņdesmit astoņi eiro) mēnesī.  

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.          

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

10.§ (392.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 3202, 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" 32.punktu, 40.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) Pilsētbūvniecības un vides komisijas 

2019.gada 10.aprīļa sēdes protokola izrakstu Nr.13, 2019.gada 10.jūnijā SIA “Eiroeksperts” 

iesniegto nekustamā īpašuma - daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 027 

1202, ~ 150 m
2
 platībā Stropu ezera krastā iespējamo nomas maksas novērtējumu, Domes 

Īpašuma komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, un Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

nolemj: 
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1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000271202, Stropu ezera krastā, Daugavpilī, daļu 150 m
2
 platībā 

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

(sezonas ēkas) izvietošanai vasaras sezonas periodā (katra gada laika posmā no 1.maija līdz 

1.oktobrim), rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 101 EUR (viens simts 

viens eiro) mēnesī.  

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.          

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

 

11.§ (393.) 

 

Par zemes vienību , kadastra apzīmējums 0500 030 0108, un kadastra  

apzīmējums 0500 047 0101, Daugavpilī, daļu 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 15.panta otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

32.punktu, 40.punktu, 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.7. apakšpunktu, 

22.3.apakšpunktu, 26.punktu, 34.2.apakšpunktu, ņemot vērā Domes Pilsētbūvniecības un 

vides komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes protokola izrakstu Nr.5, 2019.gada 24.aprīļa sēdes 

protokola izrakstu Nr.5, sertificēta vērtētāja SIA “Eiroeksperts” (reģ.Nr.40003650352) 

vērtējumu, un to, ka ieceres realizācijai nepieciešams izmantot gan sauszemi gan ūdenstilpes 

daļu, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes protokolu Nr.13, Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

      1. Nodot iznomāšanai uz 10 (desmit) gadiem, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli (bez 

apbūves tiesības), rekreācijas pakalpojumu sniegšanai (piepūšamā ūdens atrakciju parka un 

atrakciju pilsētiņas izvietošanai) Nomas Objektu, kas sastāv no: 
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 Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kopējo platību 

21035 m
2
, kadastra apzīmējums 05000300108 (kadastra Nr.05000301904), Dzintaru 

ielas rajonā, Daugavpilī, daļas 1400 m
2
 platībā; 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kopējo platību 

4271200 m
2
, kadastra apzīmējums 05000470101, Daugavpilī, daļas 7800 m

2
 platībā.  

       2. Apstiprināt Nomas Objekta nomas tiesību izsoles sākumcenu 2208,00 EUR (divi 

tūkstoši divi simti astoņi eiro 00 centi) gadā.  

       3. Apstiprināt Nomas Objekta nomas tiesības izsoles noteikumus.  

       4. Izveidot Nomas Objekta 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.Pupiņa, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta  

                                          vadītāja 

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

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

        5. Izsoles komisijai veikt Nomas Objekta nomas tiesības izsoli, pamatojoties uz šim 

lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem.  

        6. Izsoles komisijai parakstīt Nomas Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu. 

        7. Pilnvarot izsoles uzvarētāju izstrādāt un reģistrēt Nomas Objekta zemes robeţu, 

situācijas un apgrūtinājumu plānus Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā. 

         

Pielikumā: Nomas Objekta nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

 

12.§ (394.) 

 

Par zemes vienību, kadastra apzīmējums 0500 027 0306, un kadastra  

apzīmējums 0500 047 0101, Daugavpilī, daļu 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 15.panta otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

32.punktu, 40.punktu, 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.7. apakšpunktu, 

22.3.apakšpunktu, 26.punktu, 34.2.apakšpunktu, ņemot vērā Domes Pilsētbūvniecības un 

vides komisijas 2019.gada 24.aprīļa sēdes protokola izrakstu Nr.6, un to, ka ieceres 

realizācijai nepieciešams izmantot gan sauszemi gan ūdenstilpes daļu, Domes Īpašuma 

komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes protokolu Nr.13, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 

20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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       1. Nodot iznomāšanai uz 5 (pieci) gadiem, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli (bez 

apbūves tiesības), rekreācijas pakalpojumu sniegšanai (piepūšamā ūdens atrakciju parka 

izvietošanai) Nomas Objektu, kas sastāv no: 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kopējo platību    

2626 m
2
, kadastra apzīmējums 05000270306, Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas 20 m

2
 

platībā; 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kopējo platību 

4271200 m
2
, kadastra apzīmējums 05000470101, Daugavpilī, daļas 777 m

2
 platībā.  

       2. Apstiprināt Nomas Objekta nomas tiesību izsoles sākumcenu 214,00 EUR (divi simti 

četrpadsmit eiro 00 centi) gadā.  

       3. Apstiprināt Nomas Objekta nomas tiesības izsoles noteikumus.  

       4. Izveidot Nomas Objekta 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.Pupiņa, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta  

                                          vadītāja 

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

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

        5. Izsoles komisijai veikt Nomas Objekta nomas tiesības izsoli, pamatojoties uz šim 

lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem,  

        6. Izsoles komisijai parakstīt Nomas Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu.  

        7. Pilnvarot izsoles uzvarētāju izstrādāt un reģistrēt Zemesgabala zemes robeţu, 

situācijas un apgrūtinājumu plānus Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā.  

         

Pielikumā: Nomas Objekta nomas tiesību izsoles noteikumi. 

 

 

13.§ (395.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000271202, daļas nomas tiesību izsoli 

 (velo nomas konteinera izvietošanai) 

I.Funte, A.Elksniņš 

      

  I.Funte lūdz papildināt lēmuma projekta nosaukumu iekavās: (velo nomas konteinera 

izvietošanai). 

 

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" 32.punktu, 40.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) Pilsētbūvniecības un vides komisijas 

2019.gada 22.maija sēdes protokola izrakstu Nr.9, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdes protokolu 

Nr.6, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu un Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

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

pilsētas dome nolemj: 
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1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000271202, Stropu pludmales promenādē, Daugavpilī, daļu 19,50 m
2
 

platībā (turpmāk - Zemesgabals) bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem velo nomas 

konteinera izvietošanai, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli.  

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 157 EUR (viens simts 

piecdesmit septiņi 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. 

 

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. 

Sēdi slēdz plkst.17.56 

 

 

Sēdes vadītājs,   

Domes priekšsēdētājs                (personiskais paraksts)                            A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                              (personiskais paraksts)                              S.Rimicāne   

 

 


