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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 28.jūnijā                                                                                                      Nr.24 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 11.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 11.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mrija” no budţeta programmas 

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Punktu brālība” no budţeta programmas 

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

3. Par atļauju Kārlim Rasim savienot amatus. 

4. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta 

programmām. 

5. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. 

6. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas tūrisma attīstības 

un informācijas aģentūra” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

7. Par Daugavpils pilsētas domes budţeta iestādes „Kultūras pils” maksas pakalpojumu 

cenrādi. 

8. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei pamatbudţeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

9. Par apropriācijas pārdali Daugavpils Futbola skolai. 

10. Par apropriācijas pārdali starp pamatbudţeta programmām Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”. 

11. Par grozījumiem 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.707 „Par noteikumu 

apstiprināšanu”. 

12. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. 

13. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. 

14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Raminai Mamedovai un viņas treneres Irinas Petrovas 

apbalvošanai no pašvaldības pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem”. 

15. Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana 

uzņēmējdarbības vides attīstībai”. 

16. Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”. 
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17. Par atbalstu projektam PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules 

skola” un apropriācijas palielināšanu. 

18. Par atbalstu projektam PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules 

skola” un apropriācijas palielināšanu. 

19. Par saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā apstiprināšanu. 

20. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300001, Dravnieku ielas 115 rajonā, 

Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu. 

21. Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmuma Nr.102 atzīšanu par 

spēku zaudējušu un atcēlēja līguma noslēgšanu. 

22. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

23. Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21-1, Daugavpilī, atsavināšanu. 

24. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. 

25. Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai. 

26. Par PĀRJAUNOTA 2012.gada 13.marta Zemesgabala nomas līguma Nr.DK16 

Daugavpilī, Smilšu ielas 96A rajonā, darbības termina pagarināšanu. 

27. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 035 0004 piekritību Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai. 

28. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

30. Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.36 pārdošanu. 

31. Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 

pārdošanu. 

32. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472. 

33. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 12 Domes deputāti –     J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

                                                                        A.Grţibovskis, L.Jankovska,  I.Kokina, 

                                                                        V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, 

                                                                        J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka,.A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 3 Domes deputāti –  A.Broks – iemesls nav zināms 

                                                                          R.Josts – atvaļinājumā 

                                                                          I.Prelatovs – atvaļinājumā 

                                                                            

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                        Ţ.Kobzeva, I.Limbēna, I.Funte, T.Kraševska, O.Šimkina, K.Rasis, 

                                        E.Upeniece, R.Golovans, D.Briška, A.Pučinskis, O.Tolmačova,  

                                        N.Bikovska 

 

                                      - pašvaldības budţeta iestādes darbinieki: 

                                        S.Zelča, J.Ostrovskis, A.Rudzs, O.Šimkina,A. Romanovskis,  

                                        J.Stivriņš, 

 

   SIA “Daugavpils ūdens” pārstāves: I.Kalniņa, S.Romāne 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: A.Meinarts, I.Dunaiskis                                                                

                                   

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 
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Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ţ. Kobzeva lūdz deputātus iekļaut domes 

sēdes darba kārtībā papildjautājumu ”Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 

12. oktobra lēmumā Nr.567 ”Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”.   

 

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

vienu papildjautājumu.   

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, R.Eigims, A.Grţibovskis,  

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

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

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar vienu papildjautājumu. 

 

 

1.§ (396.) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mrija” no  

budţeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ţ.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

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

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

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

noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar 

Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu, ņemot vērā Daugavpils 

Ukraiņu kultūrizglītības biedrības "Mrija"  (turpmāk – biedrība) 2019.gada 22.maija pieteikumu,  

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 20.jūnija 

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

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

 

1.Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudţeta programmas “Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu Daugavpils Ukraiņu kultūrizglītības biedrībai "Mrija"             

(reģ.Nr.40008075323) 638,00 EUR apmērā (seši simti trīsdesmit astoņi eiro) dalības 

braucienam, lai piedalītos Starptautiskajā ukraiņu kultūras festivālā “Červona kalina 2019”, 

kas notiks laika posmā no 2019.gada 26.jūlija līdz 28.jūlijam Ventspilī.  
 
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

 

2.§ (397.) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Punktu brālība” no  

budţeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ţ.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

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

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

Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra 
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noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar 

Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā biedrības 

“Punktu brālība” (reģ.Nr. 40008235464) 2019.gada 11.jūnija pieteikumu,  Daugavpils pilsētas 

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

domes Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudţeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Punktu brālība” (reģ.Nr.40008235464) 163.00  

EUR apmērā (viens simts sešdesmit trīs  eiro, 00 centi ) dalības braucienam uz Indras 

pašizklaides centra “Laimes muzejs” izglītojošu pasākumu  “Laimes formula”, Indras pagastā, 

Krāslavas novadā 2019.gada 23.jūlijā.   
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

3.§ (398.) 

 

Par atļauju Kārlim Rasim savienot amatus 

Ţ.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

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

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

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

noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar 

Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu, ņemot vērā Daugavpils 

Ukraiņu kultūrizglītības biedrības "Mrija"  (turpmāk – biedrība) 2019.gada 22.maija pieteikumu,  

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 20.jūnija 

sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 201.gada 20.jūnija sēdes 

atzinumu, PAR – 11 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, 

I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka A.Zdanovskis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1.Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudţeta programmas “Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  līdzfinansējumu Daugavpils Ukraiņu kultūrizglītības biedrībai "Mrija" (reģ.Nr. 

40008075323) 638,00 EUR apmērā (seši simti trīsdesmit astoņi euro) dalības braucienam, lai 

piedalītos Starptautiskajā ukraiņu kultūras festivālā “Červona kalina 2019”, kas notiks laika 

posmā no 2019.gada 26. jūlija līdz 28.jūlijam Ventspilī.  
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

 

4.§ (399.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra lēmumā Nr.567 

”Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu” 

                                       Ţ.Kobzeva, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, izskatot 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma un Transporta komisiju locekles Intas Ruskules 

iesniegumus, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 
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L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

 Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra lēmumā Nr.567 ”Par 

Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu” šādus grozījumus: 
 

1. Svītrot lēmuma 3.punktā vārdus “Inta Ruskule” ar vārdiem.  

2. Svītrot lēmuma 9.punktā vārdus “Inta Ruskule” ar vārdiem.  

 

 

5.§ (400.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas 

 Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmām 

S.Zelča, A.Elksniņš 

 

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

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

noteikumu Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budţetu 2019.gadam” 11.punktu, ņemot 

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

balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, 

I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali  starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ. 

Nr.90009737220, juridiskā adrese:  Saules  iela 7,  Daugavpils)  pamatbudţeta  programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudţeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

par 2841 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

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

citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” par 2841 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Iestādes 

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

       2.Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas  „Investīciju 

        projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” ieņēmumu 

        un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

6.§ (401.) 

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu 

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

 

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

pašvaldību budţetiem” 30.pantu,  

saskaņā ar Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr. 8.-10.1/2636 „Par Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr. 

2019-1-LV01-KA101-060192 apstiprināšanu”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes  atzinumu, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

11 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, 
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N.Koţanova, M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ.Nr.90009737220, juridiskā 

adrese: Saules iela 7, Daugavpils) padotībā esošās Daugavpils 3.vidusskolas projektu 

„Kompetences: no teorijas līdz praksei” saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Projektu īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2019.gadā 34860,00 EUR 

(trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit eiro 00 centi) apmērā no pamatbudţeta 

programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”. 

3. Veikt apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 

pamatbudţeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Projekta „Kompetences: no teorijas līdz praksei” apraksts. 

2. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Eiropas 

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

 

 

7.§ (402.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas tūrisma 

 attīstības un informācijas aģentūra” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

J.Ostrovskis, A.Elksniņš 

 

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

aģentūru likuma 27.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 

“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un kultūras komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu un Finanšu 

komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, 

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

M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 
 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Daugavpils pilsētas pašvaldības 

tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) 2018.gada publisko 

pārskatu. 

 

Pielikumā: Aģentūras 2018.gada publiskais pārskats. 

 

 

8.§  

 

Par Daugavpils pilsētas domes budţeta iestādes „Kultūras pils”  

maksas pakalpojumu cenrādi 

A.Rudzs, I.Kokina, H.Soldatjonoka, L.Jankovska, V.Kononovs, A.Elksniņš 

  

 Plkst.11.10 sēţu zālē ierodas deputāts J.Lāčplēsis 

 

H.Soldatjonoka jautā, kāda ir nepieciešamība paaugstināt maksas pakalpojumus? 

A.Rudzs atbild, ka vecais cenrādis neatbilst 2018.gada MK noteikumu Nr.97 prasībām. 
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I.Kokina jautā, no šīs izvēlētās pamatdarbības, cik % nodrošināt iestādes darbībai, cik 

nopelnāt ar koncertzāles izīrēšanu? 

E.Upeniece skaidro par ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem. 

H.Soldatjonoka jautā, kādi ir atvieglojumi sabiedriskām organizācijām, vai sabiedriskā 

labuma organizācijām? 

A.Rudzs atbild, ka 5.punktā ir norādīts, kam piemēroti atvieglojumi.  

A.Elksniņš lūdz Juridiskam departamentam izvērtēt MK noteikumus saistībā ar 

atvieglojumiem, un Finanšu nodaļai sagatavot ekonomisko pamatojumu. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz jautājumu atlikt, 

         

       atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,  L.Jankovska, I.Kokina, 

V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET 

– nav, ATTURAS – 1,( A.Grţibovskis) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 14.punkta                                

a), b) un g) apakšpunktu,  Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.apakšpunktu un 5.punktu, 

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.februāra noteikumiem “Noteikumi par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības budţeta iestāţu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un 

apstiprināšanas kārtību, maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti”, Daugavpils 

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 20.jūnija. sēdes atzinumu 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: jautājumu atlikt. 

 

 

9.§ (403.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei pamatbudţeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

                                                         O.Šimkina, A.Elksniņš 

 

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

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, 

juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā „Eiropas 

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudţeta programmas  „Eiropas Savienības un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 

 

10.§ (404.) 

 

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Futbola skolai 

A.Romanovskis,  J.Dukšinskis, A.Elksniņš 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā  

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 

(R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Koţanova, 

M.Lavrenovs,  A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 4 (J.Dukšinskis, I.Kokina, 

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

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Daugavpils Futbola skolas (reģ.Nr.90010967169, juridiskā adrese: Kandavas ielā 17A, 

Daugavpilī) pamatbudţeta programmā “Iestādes darbības nodrošināšana”, saskaņā ar 

pielikumu.  

 

Pielikumā: Daugavpils Futbola skolas pamatbudţeta programmas “Iestādes darbības 

                  nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

 

 

11.§ (405.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudţeta programmām  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” 

                                                         J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

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

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

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

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

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

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 2 (J.Dukšinskis, J.Lāčplēsis),   

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta 

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

pamatbudţeta programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudţeta programmā „Sporta organizāciju atbalsts” par 

30220.00 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudţeta programmā „Sporta un treniņu bāzu uzturēšana” 

30220.00 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

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

                   programmas „ Sporta organizāciju atbalsts” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

                   grozījumi 2019.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta 

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

   grozījumi 2019.gadam. 

 

 

12.§ (406.) 

 

Par grozījumiem 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.707  

„Par noteikumu apstiprināšanu” 

                                                         J.Stivriņš, A.Elksniņš 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, 

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

balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, 

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

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

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra noteikumos Nr.8 “Noteikumi 

par pašvaldības atbalstu sporta izglītības iestāţu audzēkņu dalībai sporta sacensībās” 

(apstiprināti ar 2010.gada 11.novembra Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.707) šādus 

grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Noteikumu izpildes kontroli sporta skolās nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestāde „Sporta pārvalde””; 

2. Izteikt noteikumu 6.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„6.5. plānoto izdevumu tāmi, norādot, vai audzēkņiem tiks segti ēdināšanas izdevumi 

(ievērojot Daugavpils pilsētas domes noteikumus par iepirkumu veikšanas kārtību) vai 

atlīdzināta dienas nauda”; 

3. Izteikt noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: 

„8. Ar sporta sacensību braucienu saistītos izdevumus (transporta izdevumi, ēdināšanas 

izdevumi) sedz atbilstoši apstiprinātai izdevumu tāmei”; 

4. Izteikt noteikumu 10.punktu šādā redakcijā: 

„10. 8.punktā noteiktos izdevumus atbildīgā persona saņem avansā”; 

5. Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā: 

„11. Ja sporta skolas audzēknis piedalās divu vai vairāku dienu izbraukuma sacensībās un 

viņam netiek segti ēdināšanas izdevumi, viņam tiek atlīdzināta dienas nauda sešu eiro apmērā 

par katru sacensību dienu. Ja sporta skolas audzēknis piedalās vienas dienas izbraukuma 

sacensībās un viņam netiek segti ēdināšanas izdevumi, viņam tiek atlīdzināta dienas nauda trīs 

eiro apmērā par vienu sacensību dienu. 

 

 

13.§ (407.) 

 

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu 

                                                         J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes 2019.gada 14.februāra ar lēmumu Nr.48 noteikumu  Nr.48 „Noteikumi par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāţu grāmatvedības uzskaiti” 

103.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 

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

sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

Norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” uzskaites 

ilgtermiņa ieguldījumu, gumijas sporta segumu, ar atlikušo vērtību uz 2019.gada 31.maiju 

4109,14 EUR, nodot to tālākai utilizācijai. 

 

Pielikumā: 1. Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.123232934. 



10 
 

                  2. 2019.gada 31.maijā akts Nr.002 par nederīgo pamatlīdzekļu norakstīšanu 

                  budţeta iestādēs. 

 

 

14.§ (408.) 

 

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu 

                                                         J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes 2019.gada 14.februāra ar lēmumu Nr.48 noteikumu  Nr.48 „Noteikumi par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāţu grāmatvedības uzskaiti” 

103.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

dome nolemj: 

 

Norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” uzskaites 

ilgtermiņa  ieguldījumu,  rotaļu   laukumu,  ar   atlikušo   vērtību  uz  2019.gada  31.maiju  

1351,27 EUR, nodot to tālākai utilizācijai. 

 

Pielikumā: 1. Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.12320796. 

                   2. 2019.gada 31.maijā akts Nr.001 par nederīgo pamatlīdzekļu norakstīšanu 

                   budţeta iestādēs. 

 

15.§ (409.) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Raminai Mamedovai un viņas treneres 

Irinas Petrovas apbalvošanai no pašvaldības pamatbudţeta 

 programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

                                                J.Stivriņš, J.Duksinskis,  A.Elksniņš 

 

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

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

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

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

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

komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

1. Par iegūto 3.vietu Eiropas junioru čempionātā cīņas sporta veidos piešķirt Raminai 

Mamedovai naudas balvu 1024 EUR (viens tūkstotis divdesmit četri eiro) apmērā. 

2. Piešķirt Raminas Mamedovas trenerei Irinai Petrovai naudas balvu 512 EUR (pieci 

simti divpadsmit eiro) apmērā. 

3. Naudas balvu izmaksai piešķirt līdzekļus 1536 EUR(viens tūkstotis pieci simti 

trīsdesmit seši eiro) apmērā no pašvaldības pamatbudţeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” apmērā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta 

pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils) un apstiprināt 
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Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumus saskaņā ar pielikumu.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta 

                  programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumi 

                  2019.gadam. 

16.§ (410.) 

 

Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas publiskās 

 teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” 

                                                         D.Briška, 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 2015.gada 10.novembra 

noteikumiem Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes 

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

komitejas sēdes 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt projekta “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana 

uzņēmējdarbības vides attīstībai” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu 5.6.2. specifiskā 

atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi 

degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai saskaņā ar 

projekta īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budţeta līdzekļiem un aizņemtajiem 

līdzekļiem.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam I. Prelatovam. 

 

Pielikumā: Projekta “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības 

vides attīstībai” apraksts. 

 

 

17.§ (411.) 

 

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils  

pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” 

                                                         D.Briška, A.Elksniņš 
 

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

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

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

29.03.2018. subsīdiju līgumu par Latvijas-Lietuvas pārrobeţu programmas 2014.-2020. 

gadam projekta Nr. LLI-326 “Pārrobeţu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” 

īstenošanu, Finanšu komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu un to, ka kustamā manta ir 

nepieciešama Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 
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darbības nodrošināšanai, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās 

saimniecības pārvalde” (turpmāk – Iestāde) Domei piederošo un Domes Centralizētās 

grāmatvedības uzskaitē esošo kustamo mantu “Radiovadāms zāles pļāvējs SPIDER II SG” ar 

inventāra Nr. 12320982, kuras bilances vērtība uz 31.05.2019. ir 26795,67 EUR (turpmāk – 

manta). 

2. Mantas nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir Daugavpils cietokšņa teritorijas 

(vaļņu, grāvju, nogāţu, zālāju u.tml.) labiekārtošana, uzturēšana un sakārtošana. 

3. Manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku. 

4. Mantas stāvoklis – jauniegādātais. 

5. Iestāde ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto mantu tikai šī lēmuma  

2. punktā paredzētajiem mērķiem. 

6. Mantas bezatlīdzības lietošana tiek izbeigta un manta nododama atpakaļ, ja: 

6.1. tiek lauzts līgums par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā;  

6.2. manta tiek izmantota pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķiem. 

7. Uzdot Domes Attīstības departamentam sagatavot līguma projektu par mantas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Iestādei. 

8. Pilnvarot Domes izpilddirektoru noslēgt līgumu par mantas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Iestādei. 

Pielikumā: Pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa. 

 

 

18.§ (412.) 

 

Par atbalstu projektam PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas  

vidusskolas „Saules skola” un apropriācijas palielināšanu 

                                                         I.Kokina, A.Elksniņš 
 

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

pašvaldības budţetiem” 30.pantu, Valsts Izglītības attīstības aģentūras 2019.gada 4.jūnijā 

Erasmus+ programmas projekta pieteikuma Nr.2019-1-LV01-KA101-060317 apstiprināšanas 

lēmumu Nr. 8.-10.1/2673, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas  2019.gada  20.jūnija sēdes atzinumu un Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 

20.jūnija Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” dalību 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) Mācību mobilitāte 

skolu sektorā ar projektu "Pozitīvas mācības vides uzlabošana"/Enhancing positive teaching 

environment (akronīms POTE, projekta numurs 2019-1-LV01-KA101-060317). 

2. Projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu  1 676,00 EUR (viens tūkstotis seši 

simti septiņdesmit seši eiro un 00 centi)  apmērā no pašvaldības budţeta līdzekļiem. 

 3. Veikt apropriācijas palielināšanu PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas 

„Saules skola”” (reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules iela 6/8, Daugavpils) 

pamatbudţeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” saskaņā ar 2.pielikumu. 
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Pielikumā: 1. Projekta "Pozitīvas mācības vides uzlabošana"/ “Enhancing positive teaching 

                   environment” (akronīms POTE, projekta numurs 2019-1-LV01-KA101-060317) 

                   apraksts. 

2. PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” 

       pamatbudţeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu  

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

 

 

19.§ (413.) 

 

Par atbalstu projektam PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas  

vidusskolas „Saules skola” un apropriācijas palielināšanu 

                                                         I.Kokina, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldības budţetiem” 30.pantu, Valsts Izglītības attīstības aģentūras 2019.gada 6.jūnijā 

Erasmus+ programmas projekta pieteikuma Nr.2019-1-LV01-KA102-060302 apstiprināšanas 

lēmumu Nr. 8.-10.1/2781,  un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

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

gada 20.jūnija Finanšu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” dalību 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) Mācību mobilitāte 

skolu sektorā ar projektu "Dizaina prasmes radošajai dzīvei"/” Design skills for Creative life” 

(akronīms LifeSkills, projekta numurs Nr.2019-1-LV01-KA102-060302) saskaņā ar 

1.pielikumu. 

2. Projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu  2020.gadā 7736 EUR ( septiņi 

tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši eiro un 00 centi)  apmērā no pašvaldības budţeta 

līdzekļiem. 

 3. Veikt apropriācijas palielināšanu PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas 

„Saules skola”” (reģ.nr. 90000064918, juridiskā adrese: Saules iela 6/8, Daugavpils) 

pamatbudţeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

  Pielikumā: 1. projekta "Dizaina prasmes radošajai dzīvei"/ “ Design skills for Creative life” 

                   (akronīms LifeSkills, projekta numurs 2019-1-LV01-KA101-060317) apraksts. 

2. PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” 

pamatbudţeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu 

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

 

 

20.§ (414.) 

 

Par saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu  

sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā apstiprināšanu 

I.Limbēna, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, A.Grţibovskis A.Elksniņš 
 

V.Kononovs informē deputātus par Pilsētas saimniecības komitejā  skatīto jautājumu. 
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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, atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnijā saistošos noteikumus Nr.14 

“Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Daugavpils pilsētā”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošie noteikumi Nr.14 

“Saistošie 

                   noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

                   kārtību Daugavpils pilsētā” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

21.§ (415.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300001, 

 Dravnieku ielas 115 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu 

                                                         I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 11.aprīļa lēmuma Nr.228 

“Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300001, Dravnieku ielas 115 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu” 3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma 

Dravnieku ielā 115, Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000070990), īpašnieks, kā 

vienīgais pretendents, kurš mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (15.05.2019.) par zemes starpgabala, kadastra 

apzīmējums 05000300001, Dravnieku ielas 115 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza 

pieteikumu (reģ. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 20.05.2019. Nr.1730/5.1.-1) par 

šī zemes starpgabala pirkšanu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

    1. Pārdot zemes vienību 117 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000300001 (kadastra 

Nr.05000300003), Dravnieku ielas 115 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), par 

nosacīto cenu 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro 00 centi) tam pieguloša nekustamā 

īpašuma, kadastra Nr.05005301008 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000070990), 

Dravnieku ielā 115, Daugavpilī, īpašniekam, turpmāk -  Pircējs.  

    2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    2.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

    2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu Pircējam ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

 

  22.§ (416.) 
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Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmuma Nr.102  

atzīšanu par spēku zaudējušu un atcēlēja līguma noslēgšanu 

                                                         I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

1864.pantu, 2041. un 2052.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, izskatot dzīvojamās mājas Vienības ielā 

28, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.61 īrnieces (vārds un uzvārds), (personas kods), pilnvarotās 

personas (22.11.2018. pilnvara, kas iereģistrēta zvērinātas notāres I.Morozas aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.5182, prakses vieta 18.novembra ielā 21-7, Daugavpilī) (vārds un 

uzvārds), (personas kods), 2019.gada 29.maija iesniegumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas 

domē 29.05.2019. ar Nr.719/1.2.-16) par 2019.gada 14.marta Nomaksas pirkuma līguma 

laušanu, konstatējot, ka par dzīvokļa īpašuma Nr.61, kadastra Nr.0500 903 3266, atsavināšanu 

(vārds un uzvārds) no personīgā konta ir samaksājusi 1737,58 EUR, dzīvokļa īpasums ir 

reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1500-61 uz Daugavpils pilsētas 

pašvaldības vārda, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

     1. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu 

Nr.102 “Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.61 

pārdošanu”. 

     2. Noslēgt atcēlēja līgumu Nomaksas pirkuma līgumam, kas 2019.gada 14.martā noslēgts 

starp Daugavpils pilsētas domi un (vārds un uzvārds), (personas kods), (deklarēta 

dzīvesvieta), par dzīvokļa īpašuma Nr.61, kadastra Nr.0500 903 3266, (deklarēta dzīvesvieta), 

atsavināšanu. 

     3. Pēc atcēlēja līguma noslēgšanas Domes centralizētajai grāmatvedībai atgriezt (vārds un 

uzvārds), (personas kods), jau samaksāto pirkuma maksas daļu, ieturot no tās šajā līgumā 

paredzētos procentus par atlikto maksājumu un nokavējuma procentus, kas aprēķināmi uz 

līguma laušanas brīdi, un Daugavpils pilsētas domes izdevumus 58 EUR (piecdesmit astoņi 

eiro) apmērā par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu.  

     4. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc atcēlēja līguma 

noslēgšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ņemt uzskaitē Daugavpils 

pilsētas pašvaldības bilancē dzīvojamās mājas (deklarēta dzīvesvieta). 

 

 

23.§ (417.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti 

                                                         I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

sakarā ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vārda, ko apliecina zemesgrāmatu apliecības (nodalījumi: Nr.100000589790, 100000589788, 

100000589801, 100000589789, 2325), atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 
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Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē: 

1. zemes gabalu 597 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0154, Dravnieku ielā 

52A, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1869,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit 

deviņi eiro); 

  2. zemes gabalu 846 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 020 0114, ar kadastrālo 

vērtību  130,00 EUR (viens simts trīsdesmit eiro); 

       3. zemes gabalu 203 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 005 0919, Šaurās ielas 19 

rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 867,00 EUR (astoņi simti sešdesmit septiņi eiro); 

       4. zemes gabalu 817 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 0034 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 039 0038), Dundagas ielas 11 rajonā,  Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 222,00 EUR (divi simti divdesmit divi eiro); 

       5. zemes gabalu 3077 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 1309, Muzeja ielā 10,  

Daugavpilī, ar vērtību 28000,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši eiro); 

 

 

24.§ (418.) 

 

Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21-1, Daugavpilī, atsavināšanu 

                                                         I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

daļu, 8.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un naudas izšķērdēšanas likuma 

3.panta 1.un 2.punktu, sakarā ar to, ka nekustamais īpašums – dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 

21, Daugavpilī, dzīvoklis Nr.1 52.4 m² platībā ir sliktā tehniskā stāvoklī, remonta veikšana 

nav lietderīga (jāiegulda ievērojami līdzekļi), dzīvoklis ilgu laiku netiek izīrēts (nav derīgs 

dzīvošanai) un nav izmantojams pašvaldības funkciju realizēšanai, ņemot vērā, Daugavpils 

pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes protokolu Nr.13, Mājokļu 

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

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

 1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21, 

Daugavpilī, neizīrētu dzīvokļa īpašumu Nr.1, kadastra Nr.0500 903 4272, kura sastāvā ietilpst 

dzīvoklis Nr.1, mājas (kadastra apzīmējums 0500 011 1005 001), būvju (kadastra apzīmējumi 

0500 011 1005 002; 004) un zemes gabala 2286 m² platībā ar kadastra Nr.0500 011 1005  

524/2052 kopīpašuma domājamās daļas. 

 2. Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmā nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

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

     Izsoles komisijas priekšsēdētājs: 

A.Nikolajevs (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs).              

Izsoles komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

A.Vilcāne (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma atsavināšanas un 

iznomāšanas daļas vadītāja). 

Izsoles komisijas locekļi: 

M.Gabrunova (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas 

vecākā speciāliste);  
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I.Ilarionova (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas 

vecākā speciāliste);  

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

     4. Izsoles komisijai izstrādāt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, 

apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

 

 

 

 

25.§ (419.) 

 

Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

                                                         I.Funte, A.Elksniņš 

 

        Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu,  

izskatot Valsts ieņēmumu dienesta 2019.gada 4.jūnija vēstuli Nr.4.5.1-6/40126 (reģistrēta ar 

Nr.1.2.-7/1444) “Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu”, ar kuru Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai piedāvāts pārņemt īpašumā dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 74, Daugavpilī, 

dzīvokļa īpašumu Nr.42, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

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

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

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

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

     Pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij piekrītošo 

mantu - dzīvokļa īpašumu Nr.42 Jātnieku ielā 74, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 902 9321, 

kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.42 un mājas 4926/296355 kopīpašuma domājamās daļas. 

     Dzīvokļa īpašums Nr.42 Jātnieku ielā 74, Daugavpilī, ir nepieciešams Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai autonomās funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 

risināšanai, īstenošanai. 

 

26.§ (420.) 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai 

                                                         I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

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

domes Īpašuma komitejas 20.06.2019. sēdes protokolu Nr.13, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019. 20.jūnija sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

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

Nr.0500 034 2108, Cēsu ielā 16C, Daugavpilī, kas sastāv no zemes gabala 481 m² platībā, 
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kadastra apzīmējums 0500 034 2108, un ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 034 2108 

001. 

     2. Nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 034 2108,  novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

     3. Nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 034 2108, pārdošanu izsolē organizēt izsoles 

komisijai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Aleksejs Nikolajevs (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs). 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece: 

Aija Vilcāne (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma 

atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja). 

Komisijas locekļi: Svetlana Kraine (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

juristes p.i.), 

 Marika Gabrunova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecāka speciāliste), 

 Ingrīda Ilarionova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecāka speciāliste). 

    

  4. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt 

nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C, Daugavpilī,  izsoles noteikumus, apstiprinot tos Domes 

sēdē. 

 

27.§ (421.) 

 

Par PĀRJAUNOTA 2012.gada 13.marta Zemesgabala nomas līguma Nr.DK16 

Daugavpilī, Smilšu ielas 96A rajonā, darbības termina pagarināšanu 

I.Funte, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, L.Jankovska, I.Kokina, A.Elksniņš 

       

V.Kononovs jautā, vai nerīkojot izsoles, bet pāratjaunojot līgumu netiek ierobeţota citu 

pretendentu vēlme iznomāt šo objektu. 

       I.Kokina skaidro par Pilsētsaimniecības un vides komisijā pieņemtā jautājuma būtību. 

 

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

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

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, ņemot vērā: 

(vārds un uzvārds) 2019.gada 25.marta iesniegumu (reģistrēta Daugavpils pilsētas domē 

25.03.2019. Nr.353/1.2.-6), kurā vēlas pagarināt nomas līguma termiņu un 2019.gada 5.jūnija 

iesniegumu; 

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

vēstuli Nr.1-12/390 “Par iesnieguma izskatīšanu” (reģistrēts Daugavpils pilsētas domes 

Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 02.05.2019. Nr.1531/5.1.-1); 

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

protokola izrakstu Nr.10 “(vārds un uzvārds) iesniegums par zemes nomas līguma termiņa 

pagarināšanu Smilšu ielā 96A, Daugavpilī”; 

2019.gada 28.maija Tehniskās apsekošanas atzinumu tirdzniecības ēkas ar tramvaja pieturu 

Smilšu ielas 96A rajonā, Daugavpilī; 

starp Daugavpils pilsētas domi un (vārds un uzvārds) 2014.gada 15.oktobrī noslēgto 

PĀRJAUNOTU 2012.gada 13.marta Zemesgabala nomas līgumu Nr.DK 16 Daugavpilī, 

Smilšu ielas 96A rajonā (turpmāk – līgums Nr.DK 16); 

Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas 

sistēmas teksta datiem uz 2019.gada 1.janvāri; 
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ka nomnieks (vārds un uzvārds) ir labticīgi pildījusi līguma Nr.DK 16 saistības – tam nav 

nenokārtotu parādsaistību, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumu;  

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

komitejas 2019.gada 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, 

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

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka,), PRET – nav, ATTURAS – 1  (A.Zdanovskis) 

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Pagarināt līguma Nr.DK 16 termiņu (nerīkojot izsoli) uz pieciem gadiem un izdarīt 

nomas līgumā šādus grozījumus: 

       1.1. Līguma 2.1.punktā aizstāt skaitļus un vārdus “2019.gada 30.jūnijam” ar skaitļiem un 

vārdiem “līdz 2024.gada 29.jūnijam”.  

       1.2. Papildināt līguma 4.1.punktu ar 4.1.9. un 4.1.10.apakšpunktiem šādā redakcijā: 

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

zemesgabalam piegulošā publiskās lietošanas esošā teritorija ir sakopta atbilstoši vietējās 

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

segt ar uzturēšanu saistītos izdevumus; 

4.1.10. atbildēt par ugunsdrošību zemesgabalā.” 

2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam saskaņā ar šo lēmumu sagatavot 

atbilstošu vienošanos par grozījumiem līgumā Nr.DK 16. 

 

 

28.§ (422.) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 035 0004  

piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai 

                                                         I.Funte, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.
1
panta otrās daļas 5.punktu, Zemes pārvaldības likuma 

17.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka 

valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

3.2.apakšpunktu, 11.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un 

būvniecības departamenta 05.06.2019. lēmumu Nr.2-4.1/69 un izziņu Nr.2-7/520, Daugavpils 

pilsētas zemes komisijas 10.06.2019. izziņu Nr.1.3.-6/169, atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

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

apzīmējums 0500 035 0004, Motoru ielas 4C k-1 rajonā, Daugavpilī, ar aptuveno platību  174 

m
2 

(veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabala platība var tikt precizēta). 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam informēt 

Valsts zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

0500 035 0004, piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai. 

 

 

29.§ (423.) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 
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                                                         I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1., 3. un 4.punktu, 

5.panta pirmo un ceturto daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra 

noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, 

izskatot atsavināšanas ierosinājumus, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma 

komitejas 20.06.2019. sēdes protokolu Nr.13, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019. 20.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atļaut atsavināt:  

     1.1. apbūvētu zemes gabalu 793 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 038 2004, 

Daugavas ielā 52, Daugavpilī; 

     1.2. apbūvētu zemes gabalu 547 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 030 1008, 

Dravnieku ielā 115, Daugavpilī; 

     1.3. apbūvētu zemes gabalu 597 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0154, 

Dravnieku ielā 52A, Daugavpilī; 

     1.4. apbūvētu zemes gabalu 594 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 6709, Atmatas 

ielā 12, Daugavpilī; 

     1.5. zemes starpgabalu 203 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 005 0919, Šaurās ielas 

19 rajonā, Daugavpilī. 

    2. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

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

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

zemesgrāmatā. 

 

30.§ (424.) 

 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                         I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 11.aprīļa lēmumu Nr.237, Daugavpils pilsētas domes 

izsoles komisijas 2019.gada 12.jūnija izsoles protokolu Nr.6 un sakarā ar to, ka (vārds un 

uzvārds), (deklarētā dzīvesvieta), 12.06.2019. izsludinātajā izsolē ieguva tiesības nopirkt 

nekustamo īpašumu, kadastra numurs 0500 903 4818, (deklarētā dzīvevieta), ir samaksājusi 

pirkuma maksu par atsavināmo nekustamo īpašumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

      1. Apstiprināt nekustamā īpašuma (deklarētā dzīvesvieta), kadastra numurs 0500 903 

4818, 2019.gada 12.jūnija izsoles rezultātus un noslēgt nekustamā īpašuma Nr.1A, kadastra 

numurs 0500 903 4818, pirkuma līgumu ar (vārds un uzvārds), turpmāk – Pircējs, par nosolīto 

cenu 1050,00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit eiro).  

      2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz noslēgto 

pirkuma līgumu, norakstīt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu (deklarētā 
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dzīvesvieta), Daugavpilī, kadastra numurs 0500 903 4818, un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas 

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

 

 

31§ (425.) 

 

Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.36 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.marta lēmumu Nr.174, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

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

protokolu Nr.6 (18.punkts), atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Grţibovskis, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.36, kadastra Nr.0500 903 4425, 

Dīķu ielā 41, Daugavpilī, nosacīto cenu 14000 EUR (četrpadsmit tūkstoši eiro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.36 īrniecei (turpmāk – 

Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.36, kadastra Nr.0500 903 4425, Dīķu ielā 41, Daugavpilī, 

par nosacīto cenu 14000 EUR (četrpadsmit tūkstoši eiro), t.sk. mājai piesaistītā zemes gabala 

3736 m² platībā, kadastra Nr.0500 009 0603, 6012/266276 domājamās daļas par 800 EUR 

(astoņi simti eiro). 

     3. Pircējam, 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 Dīķu ielā 

41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.36 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu 

nodot Pircējam atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

 

 

32.§ (426.) 

 

Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 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 



22 
 

domes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr.97, 2019.gada 12.februāra Vienošanos, kas noslēgta 

un iereģistrēta ar reģistra Nr.824 zvērinātas notāres R.Bogdānes prakses vietā Raiņa ielā 26, 

Daugavpilī, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdes protokolu Nr.6 (17.punkts), atklāti 

balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.10, kadastra Nr.0500 903 4959, 

Patversmes ielā 2, Daugavpilī, nosacīto cenu 12800 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti 

eiro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.10 īrnieces 

ģimenes locekļiem (turpmāk – Pircēji) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.10, kadastra Nr.0500 903 

4959, Patversmes ielā 2, Daugavpilī, par nosacīto cenu 12800 EUR (divpadsmit tūkstoši 

astoņi simti euro), t.sk. mājai piesaistītā zemes gabala 5474 m² platībā, kadastra Nr.0500 019 

0307, 525/45098 domājamās daļas par 600 EUR (seši simti eiro), kā kopīpašumu – pa 1/2 

domājamai daļai katram. 

     3. Pircējiem, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

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

3.7. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

maksas daļas;  

3.9. 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; 

3.10. 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 

Patversmes ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.10 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentu nodot Pircējam atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

 

 

33.§ (427.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472 

                                                         T.Kraševska, A.Zdanovskis 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  25.pantu un, lai ievērotu deleģēšanas līguma  

27.punkta prasību izpildi,  sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz izskatīt jautājumu Daugavpils 

pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Zdanovskim un parakstīt pieņemto lēmumu.  

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš un deputāts R.Eigims nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā 

ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes (turpmāk – Dome) un Finanšu ministrijas 2015.gada 5.novembrī noslēgtā  

deleģēšanas līguma Nr.D-2015/539 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 

atlases nodrošināšanu” 14.punktu, Domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu 
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vērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.124) 

7.punktu, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2019.gada 4.aprīļa 

vēstuli Nr.39-2-60/3404 “Par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nozīmētā 

pārstāvja personas datos” un Finanšu ministrijas 2019.gada 30.maija vēstuli Nr.5.1.-

25/21/2500 “Par pārstāvju deleģēšanu”, atklāti balsojot: PAR – 10 (J.Dukšinskis, 

A.Grţibovskis, L.Jankovska, I.Kokina, V.Kononovs, N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

 Izdarīt Domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472 „Par Daugavpils pilsētas domes 

Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” 

šādus grozījumus: 

1. aizstāt 1.1.3.4. apakšpunktā vārdus “Ilze Lapiņa” ar vārdiem “Ilze Blumberga”; 

2. izteikt 1.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2.1. novērotājs - Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte Līva Zvirgzdiņa  un kā aizvietotājs 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju 

attīstības nodaļas vecākā eksperte Anna Pukse;”; 

3. aizstāt 2.1.3.4. apakšpunktā vārdus “Ilze Lapiņa” ar vārdiem “Ilze Blumberga”; 

4. izteikt 2.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.2.1. novērotājs - Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte Līva Zvirgzdiņa  un kā aizvietotājs 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju 

attīstības nodaļas vecākā eksperte Anna Pukse;”. 

 

 

34.§ (428.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631 

                                                         T.Kraševska, A.Zdanovskis 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  25.pantu un, lai ievērotu deleģēšanas līguma  

27.punkta prasību izpildi,  sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz izskatīt jautājumu Daugavpils 

pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Zdanovskim un parakstīt pieņemto lēmumu.  

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš un deputāts R.Eigims nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā 

ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes (turpmāk – Dome) un Finanšu ministrijas 2015.gada 5.novembrī noslēgtā  

deleģēšanas līguma Nr.D-2015/539 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 

atlases nodrošināšanu” 14.punktu, Domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.124) 

7.punktu, Finanšu ministrijas 2019.gada 30.maija vēstuli Nr.5.1.-25/21/2500 “Par pārstāvju 

deleģēšanu” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2019.gada 31.maija 

vēstuli Nr.39-2-60/4774 “Par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nozīmēto 

pārstāvju sastāvā”, atklāti balsojot: PAR – 10 (J.Dukšinskis, A.Grţibovskis, L.Jankovska, 

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,   Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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Izdarīt Domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631 „Par Daugavpils pilsētas domes 

Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” 

šādus grozījumus: 

1. izteikt 1.1.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.1.3.1. CFLA Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras 

projektu atlases nodaļas vadošā eksperte Kristīne Šmite un kā aizvietotājs CFLA Juridiskā 

nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas 

vecākā eksperte Maija Upeniece vai CFLA Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases 

departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte Vita Soļonova”; 

2. izteikt 1.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

  “1.2.1. novērotājs - Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte Evita Bāliņa un kā aizvietotājs Finanšu 

ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības 

nodaļas vecākā eksperte Anna Pukse;”. 

 

Sēdi slēdz plkst.12.00 

 

Sēdes vadītāji:   

Domes priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                                A.Elksniņš                                                               

 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks                                (personiskais paraksts)                               A.Zdanovskis  

 

 

Protokoliste                           (personiskais paraksts)                               S.Rimicāne   

 

 


