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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 11.jūlijā                                                                                                      Nr.26 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu. 

2. Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budţeta iestādēm un programmām. 

3. Par izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē. 

4. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Bērnunams-patversme “Priedīte” 

nosaukuma maiņu un par grozījumiem iestādes nolikumā. 

5. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Līdzekļi projektu 

realizācijai”, apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta 

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

6. Par līdzekļu ieplānošanu 2020.gada budţetā projektam Nr.4.2.2.0/18/I/004. 

      7.   Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā Nr.624 

„Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”  

      8.  Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0040 016, Kauņas ielas 160 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

      9.  Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0370 229, Liepziedu ielas 22 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

      10. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0060 220, Rītu ielas 28 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

      11. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0080 028, Vidzemes ielas 70 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

      12. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0292 730, Tērvetes ielas 20 rajonā, 

Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

      13. Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienībai, Kārklu ielā 22, Daugavpilī. 

      14. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā.   

      15. Par nekustamā īpašuma Ezeru ielā 20.Daugavpilī, kadastra Nr.0500 034 0203, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.  

 16.  Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmās sabiedrības ar 

ierobeţotu atbildību “Latgales Laiks” kapitāla daļām.    
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SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

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

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

                                                                        N.Koţanova,  J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

                                                                        H.Soldatjonoka,.A.Zdanovskis 

 

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

                                                                          L.Jankovska – iemesls nav zināms 

                                                                          M.Lavrenovs,– iemesls nav zināms 

                                                                            

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                        R.Golovans, S.Krapivina, S.Pupiņa, I.Funte, M.Dimitrijeva, 

                                        L.Bebriša, L.Drozde, E.Ugarinko, I.Aleksejevs, J.Oļenovs, 

                                        S.Trošimovs, I.Šalkovskis 

 

                                      - pašvaldības budţeta iestādes darbinieki: 

                                        M.Isupova, A.Pudāns, L.Smikova 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  A.Meinarts, I.Dunaiskis                                                                

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

J.Lāčplēsis lūdz atlikt darba kartības 16.jautājuma “Par atteikumu izmantot pirmpirkuma 

tiesības uz atsavināmās sabiedrības ar ierobeţotu atbildību “Latgales Laiks” kapitāla daļām” 

izskatīšanu, jo jautājums nav skatīts Izglītības un kultūras komitejā un Finanšu komitejā.  

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš iesaka atlikt jautājuma izskatīšanu, izvērtēt jautājumu Izglītības 

un kultūras komitejā, Finanšu komitejā, un lūdz deputātus balsot par grozīto darba kārtību, 

 

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

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

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

 

Apstiprināt grozīto Domes sēdes darba kārtību. 

 

 

1.§ (430.) 

 

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu 

M.Isupova, 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.-10.1/2598 „Par Eiropas Savienības 

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

2019-1-LV01-KA101-060105 apstiprināšanu”, Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr. 8.-

10.1/2685 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu 

sektora projekta pieteikuma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060306 apstiprināšanu”, vienošanos 

par Nordplus Junior 2019 projekta realizēšanu, Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr.8.-
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10.1/2599 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu 

sektora projekta pieteikuma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060321 apstiprināšanu”, Valsts 

izglītības aģentūras lēmumu Nr. 8.-10.1/2675 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr. 2019-1-LV01-KA101-

060312 apstiprināšanu”, Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr. 8.-10.1/2683 „Par Eiropas 

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

pieteikuma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060308 apstiprināšanu”, Valsts izglītības aģentūras 

lēmumu Nr. 8.-10.1/2754 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr. 2019-1-LV01-KA104-060191 

apstiprināšanu”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 4.jūlija sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 4.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

I.Prelatovs, 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 esošo izglītības iestāţu projektus: 

1.1. Daugavpils 10.vidusskolas projektu „Maini sevi, domā plašāk!” saskaņā ar 

1.pielikumu; 

1.2. Daugavpils 12. vidusskolas projektu „Svešvalodas - Eiropas atslēgas” saskaņā 

ar 2.pielikumu; 

1.3. Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes projektu 

„Atklājot  pagātni,  iedvesmo nākotni” saskaņā ar 3.pielikumu; 

1.4.  Daugavpils 15.vidusskolas projektu „Skola attīstībā: kompetents skolotājs – 

konkurētspējīga skola” saskaņā ar 4.pielikumu; 

1.5. Daugavpils 16.vidusskolas projektu „Skolas izglītības kvalitātes 

paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā” saskaņā ar 

5.pielikumu; 

1.6. Daugavpils Valsts ģimnāzijas projektu „Pedagogus un skolēnus atbalstošas 

vides modelēšana” saskaņā ar 6.pielikumu; 

1.7. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektu „Inovācijas pieaugušo 

izglītībā Daugavpils pašvaldībā” saskaņā ar 7.pielikumu. 

2. Projektu īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2020.gadā 28057,00 EUR 

(divdesmit astoņi tūkstoši piecdesmit septiņi eiro 00 centi) apmērā no pašvaldības budţeta 

līdzekļiem. 

3. Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 

pamatbudţeta programmai „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” saskaņā ar 8.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Projekta „Maini sevi, domā plašāk!” apraksts. 

       2. Projekta „Svešvalodas - Eiropas atslēgas” apraksts. 

       3. Projekta „Atklājot  pagātni,  iedvesmo nākotni” apraksts. 

       4. Projekta „Skola attīstībā: kompetents skolotājs – konkurētspējīga skola” 

apraksts. 

        5. Projekta „Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse 

skolēnu caurviju kompetenču attīstībā” apraksts. 

        6. Projekta „Pedagogus un skolēnus atbalstošas vides modelēšana” apraksts. 

        7. Projekta „Inovācijas pieaugušo izglītībā Daugavpils pašvaldībā”apraksts. 

        8.Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Eiropas 

        Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un 

        izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 
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2.§ (431.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām 

M.Isupova, 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, 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 30.maija lēmuma Nr. 327 „Par izstāšanos no biedrības 

„Latvijas zinātnes centru apvienība”, deleģēšanas līguma ar biedrības „Latvijas zinātnes 

centru apvienība” izbeigšanu, jauniešu Zinātkāres centra „ZINOO Daugavpils” nodošanu 

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram “Jaunība” 11.punktu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Samazināt apropriāciju Latviešu kultūras centram (reģ.Nr.90000077556, juridiskā 

adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils) pamatbudţeta programmā „Iestādes darbības 

nodrošināšana” par 29143 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, 

juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) pamatbudţeta programmā „Iestādes darbības 

nodrošināšana” par  36083 EUR , tai skaitā 29143 EUR apropriācijas pārdale no Latviešu 

kultūras centra, 17891 EUR dotācija no budţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem”, 10951 EUR apropriācijas pārdale uz pamatbudţeta programmu „Investīciju 

projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, 

juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) pamatbudţeta programmā „Investīciju projekti 

(izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” par 10951 EUR saskaņā ar 

3.pielikumu. 

 

Pielikumā:  1. Latviešu kultūras centra pamatbudţeta programmas „Iestādes darbības 

                   nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

2 .Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas „Iestādes 

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

3. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas 

„Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 
 

3.§ (432.) 

 

Par izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē 

A.Pudāns, A.Elksniņš 
 

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

pilsētas domes 2019.gada 14.februāra noteikumu „Noteikumi par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāţu grāmatvedības uzskaiti” 99.punktu (apstiprināti ar 

Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.48 no 14.02.2019.), atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Pieņemt nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī remontdarbu ietvaros 

izveidotās vērtības no Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības 

pārvalde” grāmatvedības uzskaites Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē ar 

sākotnējo vērtību 8 540.23 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit eiro 23 centi). 

2. Domes izpilddirektoram izveidot komisiju nekustamā īpašuma nodošanai – 

pieņemšanai. 

3. Nekustamo īpašumu nodot Daugavpils pilsētas domei līdz 2019.gada 31.jūlijam. 

 

Pielikumā: Pamatlīdzekļu kartiņa Nr.12413982. 
 

 

4.§ (433) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Bērnunams-patversme  

“Priedīte” nosaukuma maiņu un par grozījumiem iestādes nolikumā 

L.Smikova, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

V.Kononovs,  N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Mainīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Bērnunams-patversme “Priedīte”” 

(turpmāk-Iestāde) nosaukumu uz “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem 

“Priedīte””. 

2. Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 13.novembra lēmumu Nr.525 “Par 

iestādes izveidošanu” apstiprinātajā Iestādes nolikumā grozījumu un aizstāt nolikuma 

nosaukumā un 1.punktā vārdus “Bērnunams – patversme “Priedīte”” (attiecīgā locījumā) ar 

vārdiem “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem “Priedīte”” (attiecīgā locījumā). 
 
 

5.§ (434.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”, 

apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta 

programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

S.Krapivina, A.Elksniņš 
 

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

pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu, ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 4.jūlija sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas palielināšanu un pārdali pašvaldības pamatbudţeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”, tai skaitā piešķirt 

līdzekļus no pašvaldības pamatbudţeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai” 60 467 

EUR (sešdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro) apmērā, un apstiprināt tāmes 

grozījumus  saskaņā ar pielikumu. 
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Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudţeta programmas  „Eiropas Savienības un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 
 

 

6.§ (435.) 

 

Par līdzekļu ieplānošanu 2020.gada budžetā projektam Nr.4.2.2.0/18/I/004 

S.Krapivina, R.Eigims, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Elksniņš 

 

A.Elksniņš informē, ka no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ir saņemts 

lēmums par drošības līdzekļa piemērošanu Daugavpils pilsētas domes deputātam R.Eigimam, 

kurš liedz izpildīt lēmuma projektos deputāta funkcijas, uzraudzības un kontroles, lēmumu 

pieņemšanas funkcijas lēmumu projektos, kas skar iepirkuma procedūras. Ņemot vērā, ka 

lēmuma projekts skar iepirkuma procedūru, saskaņā ar KNAB lēmumu, par lēmuma 

pieņemšanu ir atbildīgs domes priekšsēdētājs. Uz jautājuma izskatīšanas laiku sēdes vadītājs 

iesaka deputātam R.Eigimam atstāt sēţu zāli. 

R.Eigims jautā Juridiskā departamenta vadītājam, vai viņš šajā gadījumā var piedalīties 

balsojumā? 

R.Golovans skaidro, ka pēc Finanšu komitejas lēmuma projektā ir veiktas korekcijas, un 

par šo lēmuma projektu deputāts var balsot. 

A.Elksniņš jautā, vai mainot lēmuma projekta nosaukumu mainās lēmuma projekta 

būtība, un lūdz atlikt jautājuma izskatīšanu. 

V.Kononovs uzskata, ka deputāts var palikt sēţu zālē, bet nebalsot. 

I.Prelatovs iesaka lēmuma projektu atbalstīt. 

A.Elksniņš skaidro, ka deputāts ir informēts par iespējamo atbildību un sekām, ja 

piedalīsies lēmuma izskatīšanā un pieņemšanā, un lūdz Juridiskam departamentam sagatavot 

informāciju par šo situāciju. 
 

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

pirmās daļas 27.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras DPD 2019/12 

„B” daļas “Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras 

sakārtošanai (SAM 4.2.2. un SAM 9.3.1.ietvaros)” komisijas 2019.gada 9.maijā lēmumu, 

Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras DPD 2019/25 „A” daļas “Būvuzraudzības 

veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos 2019.gadā” komisijas 2019.gada 17.jūnijā 

lēmumu, 2019.gada 17.maijā noslēgtās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Vienošanās 

par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/004,  Finanšu ministrijas 

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

aizņēmumu pieprasījumiem", Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.jūlija 

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

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

Līgumu  par  būvdarbu  veikšanu  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  sporta  ēkā  –  

Valkas   

 ielā 4B, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai ar Pilnsabiedrību „VANPRO un 

NORDSERVISS” (reģ.Nr.41503061671) un par būvuzraudzības darbu veikšanu ar SIA 

„Fortum” (reģ.Nr.41503078964) saistību izpildei – projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšana   Daugavpils   pilsētas  pašvaldības  sporta  ēkā,  Valkas  ielā  4B,  

Daugavpilī”  

Nr. 4.2.2.0/18/I/004 neattiecināmo izmaksu segšanai 181 404.22  EUR apmērā paredzēt  

2020.gada budţetā vai no aizņemtajiem līdzekļiem.  
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7.§ (436.) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā Nr.624  

„Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” 

S.Pupiņa, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

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

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

   

       1. Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā Nr.624 

„Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” 3.punktā, aizstājot vārdus 

„Intu Ruskuli” ar vārdiem “Sergeju Trošimovu”. 

       2. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv. 

 

 

8.§ (437.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0040 016,  

Kauņas ielas 160 rajons, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

14.panta otro un trešo daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija 

lēmuma Nr.304 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.7.apakšpunkta izpildi, ņemot 

vērā Domes 2018.gada 28.septembra lēmumu Nr.520 “Par zemes starpgabalu piekritību 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdes protokolu Nr.6 

(11.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.jūlija atzinumu, un to, ka zemes vienības 

konfigurācija nepieļauj tās apbūvi, to var apbūvēt tikai apvienojot ar kādu no blakus esošām 

zemes vienībām, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

nolemj: 

 

      1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 186 m
2
 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 05000040016 (kadastra Nr.05000040021), Kauņas ielas 160 rajonā, Daugavpilī 

(turpmāk Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 970,00 EUR (deviņi simti 

septiņdesmit eiro 00 centi) apmērā.  

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

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

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

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

par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 

procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

http://www.daugavpils.lv/
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      3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

      3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta 

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

īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai 

personai par nosacīto cenu 970,00 EUR (deviņi simti septiņdesmit eiro 00 centi); 

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

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

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

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

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budţetā. 
 

 

9.§ (438.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0370 229,  

Liepziedu ielas 22 rajons, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

trešo daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija 

lēmuma Nr.304 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.10.apakšpunkta izpildi, ņemot 

vērā Domes 2018.gada 28.septembra lēmumu Nr.520 “Par zemes starpgabalu piekritību 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdes protokolu Nr.6 

(8.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 130 m
2
 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 05000370229, Liepziedu ielas 22 rajonā, Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), 

nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 580,00 EUR (pieci simti astoņdesmit eiro 00 centi) 

apmērā.  

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

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

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

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

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

no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

     3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta 

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

īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai 

personai par nosacīto cenu 580,00 EUR (pieci simti astoņdesmit eiro 00 centi); 

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

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

minētās personas, tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā.  
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    3.3. tiek rīkota izsole, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs apstiprina atsavināmā 

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budţetā. 
 

10.§ (439.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0060 220,  

Rītu ielas 28 rajons, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

trešo daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija 

lēmuma Nr.304 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.9.apakšpunkta izpildi, ņemot 

vērā Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr.620 “Par zemes starpgabala ar kadastra 

apzīmējumu 05000060220 piekritību”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdes protokolu Nr.6 

(9.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 204 m
2
 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 05000060220, Rītu ielas 28 rajonā, Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), 

nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 920,00 EUR (deviņi simti divdesmit eiro 00 centi) 

apmērā.  

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

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

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

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

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

no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

     3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta 

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

īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai 

personai par nosacīto cenu 920,00 EUR (deviņi simti divdesmit eiro 00 centi); 

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

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

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

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

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budţetā. 
 

11.§ (440.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0080 028,  

Vidzemes ielas 70 rajons, Daugavpils, pārdošanu 

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

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

trešo daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija 

lēmuma Nr.304 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.8.apakšpunkta izpildi, ņemot 

vērā Domes 2018.gada 22.marta lēmumu Nr.136 “Par zemes starpgabalu piekritību 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdes protokolu Nr.6 

(10.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

      1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 200 m
2
 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 05000080028 (kadastra Nr.05000080029), Vidzemes ielas 70 rajonā, 

Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 900,00 EUR (deviņi 

simti eiro 00 centi) apmērā.  

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

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

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

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

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

no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

      3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

      3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta 

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

īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai 

personai par nosacīto cenu 900,00 EUR (deviņi simti eiro 00 centi); 

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

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

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

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

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budţetā. 

 

  12.§ (441.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0292 730,  

Tērvetes ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

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, 10.pantu, 36.panta trešo 

daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmuma Nr.304 “Par zemes 

gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.11.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 

18.jūnija sēdes protokolu Nr.6 (7.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.jūlija 

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

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,  N.Koţanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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    1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes starpgabala 465 m
2
 platībā, kadastra 

apzīmējums 05000292730, Tērvetes ielas 20 rajonā, Daugavpilī (turpmāk - Objekts), 

nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 4800,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti eiro 00 centi) 

un izsoles noteikumus. 

    2. Pircējam avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu 

nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt gada laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto 

maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

    3. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

    4. Gadījumā, ja uz atsavināmā Objekta izsoli pieteiksies vai izolē piedalīsies viens pircējs, 

atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

    5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

izsolē nosolītās summas samaksas. 

    6. Izsoli, pamatojoties uz izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Vilcāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma 

vietniece:                          atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja.  

  Komisijas locekļi:             M.Gabrunova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                            Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 

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

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                           Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

     7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budţetā.     

     8. Līdzekļus, kas tiks iegūti no reģistrācijas maksām par atsavināmo Objektu, izmaksāt 

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.  

 

Pielikumā: Zemes starpgabala Tērvetes ielas 20 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  
 

 

13.§ (442.) 

 

Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienībai, Kārklu ielā 22, Daugavpilī 

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, 6.
5 

pantu, Civillikuma trešo A nodaļu,  Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr.350 " Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi" 76.punktu, 77.punktu, 78.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 

Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 22.februāra sēdes protokola izrakstu Nr.8, 

ņemot vērā sertificēta vērtētāja SIA “VINDEKS” (reģ.Nr.LV40003562948) 15.05.2019. 

novērtējumu, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 4.jūlija atzinumu un Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 4.jūlija atzinumu:   atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt apbūves tiesību Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošai zemes vienībai 

2994 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 009 0022 (kadastra Nr.05000090027), Kārklu ielā 
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22, Daugavpilī, (turpmāk-Zemesgabals) uz 20 (divdesmit) gadiem, komercdarbības objekta 

būvniecībai, rīkojot mutisku izsoli. 

      2. Apstiprināt izsoles sākumcenu 1287,00 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit 

septiņi eiro 00 centi) gadā.  

      3. Apstiprināt izsoles noteikumus un publicējamo informāciju par apbūves tiesības 

objektu. 

      4. Izveidot apbūves 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 apbūves tiesības izsoli, pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem.  

         6. Izsoles komisijai parakstīt apbūves tiesībai piešķirtā zemesgabala nodošanas 

pieņemšanas aktu.          
 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

  

 

14.§ (443.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto  

dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

īpašuma likuma 6.pantu, sakarā ar to, ka dzīvojamo māju Arhitektu ielā 18, Daugavpilī, 

dzīvokļu īpašumi Nr.1,18,23,26,41,45,50,56, Arhitektu ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.13,32,40,48,62,63,70, Arhitektu ielā 24, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.7,16,28,53,55,56,58,59, Arhitektu ielā 26, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.5,16,30,33,38,47,50, Jātnieku ielā 77A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.3,13,30,36,43,57,66,73, Čiekuru ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.1,4,10,11,14,21,25,34,35, netika privatizēti, un tie atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības 

grāmatvedības uzskaitē, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

nolemj: 

 

     1. Reģistrēt Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda 

(reģ.Nr.90000077325) šādus dzīvokļu īpašumus: 

     1.1. Arhitektu ielā 18, Daugavpilī: 

     1.1.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 028 1124, 3231 m² platībā 3642/268786 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.18, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.18, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1124, 3231 m² platībā 4471/268786 kopīpašuma 

domājamā daļa; 
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     1.1.3. dzīvokļa īpašumu Nr.23, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.23, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1124, 3231 m² platībā 3002/268786 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.4. dzīvokļa īpašumu Nr.26, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.26, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1124, 3231 m² platībā 3007/268786 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.5. dzīvokļa īpašumu Nr.41, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.41, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1124, 3231 m² platībā 2988/268786 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.6. dzīvokļa īpašumu Nr.45, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.45, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1124, 3231 m² platībā 6051/268786 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

     1.1.7. dzīvokļa īpašumu Nr.50, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.50, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1124, 3231 m² platībā 3722/268786 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.8. dzīvokļa īpašumu Nr.56, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.56, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1124, 3231 m² platībā 3743/268786 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

    1.2. Arhitektu ielā 23, Daugavpilī: 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1308, 4956 m² platībā 3086/282003 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.2. dzīvokļa īpašumu Nr.32, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.32, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1308, 4956 m² platībā 4136/282003 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.3. dzīvokļa īpašumu Nr.40, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.40, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1308, 4956 m² platībā 4324/282003 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.4. dzīvokļa īpašumu Nr.48, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.48, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1308, 4956 m² platībā 4176/282003 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.5. dzīvokļa īpašumu Nr.62, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.62, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1308, 4956 m² platībā 3084/282003 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.6. dzīvokļa īpašumu Nr.63, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.63, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1308, 4956 m² platībā 5392/282003 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.7. dzīvokļa īpašumu Nr.70, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.70, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1308, 4956 m² platībā 3048/282003 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.3. Arhitektu ielā 24, Daugavpilī: 

     1.3.1. dzīvokļa īpašumu Nr.7, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.7, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 028 1127, 2860 m² platībā 371/26762 kopīpašuma domājamā daļa; 

     1.3.2. dzīvokļa īpašumu Nr.16, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.16, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1127, 2860 m² platībā 591/26762 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

     1.3.3. dzīvokļa īpašumu Nr.28, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.28, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1127, 2860 m² platībā 600/26762 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1127, 2860 m² platībā 369/26762 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.3.5. dzīvokļa īpašumu Nr.55, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.55, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1127, 2860 m² platībā 590/26762 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.6. dzīvokļa īpašumu Nr.56, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.56, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1127, 2860 m² platībā 374/26762 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.7. dzīvokļa īpašumu Nr.58, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.58, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1127, 2860 m² platībā 597/26762 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.8. dzīvokļa īpašumu Nr.59, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.59, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1127, 2860 m² platībā 373/26762 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.4. Arhitektu ielā 26, Daugavpilī: 

     1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 028 1125, 2590 m² platībā 374/27024 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.2. dzīvokļa īpašumu Nr.16, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.16, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1125, 2590 m² platībā 590/27024 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.3. dzīvokļa īpašumu Nr.30, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.30, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1125, 2590 m² platībā 451/27024 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

     1.4.4. dzīvokļa īpašumu Nr.33, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.33, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1125, 2590 m² platībā 590/27024 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.5. dzīvokļa īpašumu Nr.38, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.38, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1125, 2590 m² platībā 296/27024 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.6. dzīvokļa īpašumu Nr.47, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.47, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1125, 2590 m² platībā 363/27024 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.7. dzīvokļa īpašumu Nr.50, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.50, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1125, 2590 m² platībā 370/27024 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.5. Jātnieku ielā 77A, Daugavpilī: 

     1.5.1. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 2838, 4241 m² platībā 4580/390475 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 2838, 4241 m² platībā 4721/390475 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

     1.5.3. dzīvokļa īpašumu Nr.30, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.30, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 2838, 4241 m² platībā 2582/390475 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.4. dzīvokļa īpašumu Nr.36, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.36, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 2838, 4241 m² platībā 2601/390475 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.5. dzīvokļa īpašumu Nr.43, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.43, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 2838, 4241 m² platībā 5433/390475 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.5.6. dzīvokļa īpašumu Nr.57, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.57, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 2838, 4241 m² platībā 2597/390475 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

      1.5.7. dzīvokļa īpašumu Nr.66, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.66, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 2838, 4241 m² platībā 2608/390475 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.8. dzīvokļa īpašumu Nr.73, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.73, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 2838, 4241 m² platībā 4619/390475 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.6. Čiekuru ielā 7, Daugavpilī: 

     1.6.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 025 0418, 1448 m² platībā 5476/155956 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.6.2. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 025 0418, 1448 m² platībā 5658/155956 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.6.3. dzīvokļa īpašumu Nr.10, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.10, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0418, 1448 m² platībā 5753/155956 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.4. dzīvokļa īpašumu Nr.11, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.11, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0418, 1448 m² platībā 2844/155956 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.5. dzīvokļa īpašumu Nr.14, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.14, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0418, 1448 m² platībā 3527/155956 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.6. dzīvokļa īpašumu Nr.21, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.21, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0418, 1448 m² platībā 4781/155956 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

      1.6.7. dzīvokļa īpašumu Nr.25, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.25, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0418, 1448 m² platībā 4560/155956 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

      1.6.8. dzīvokļa īpašumu Nr.34, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.34, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0418, 1448 m² platībā 4763/155956 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.9. dzīvokļa īpašumu Nr.35, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.35, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 025 0418, 1448 m² platībā 3671/155956 kopīpašuma 

domājamā daļa. 

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam veikt 

nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.punktā norādīto dzīvokļu īpašumu reģistrēšanai 

zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 
 

 

15.§ (444.) 

 

Par nekustamā īpašuma Ezeru ielā 20.Daugavpilī, kadastra Nr.0500 034 0203,  

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 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.382 un 2018.gada 

8.novembra lēmumu Nr.610, Daugavpils pilsētas domes izsoles komisijas 2019.gada 12.jūnija 

izsoles protokolu Nr.7 un sakarā ar to, ka (vārds un uzvārds), (deklarētā dzīvesvieta), 
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12.06.2019. izsludinātajā izsolē ieguva tiesības nopirkt nekustamo īpašumu, kadastra numurs 

0500 034 0203, Ezeru ielā 20, Daugavpilī, ir samaksājis 10% no nosolītās cenas par 

atsavināmo nekustamo īpašumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

      1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ezeru ielā 20, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 034 

0203, 2019.gada 12.jūnija izsoles rezultātus un noslēgt nekustamā īpašuma, kadastra numurs 

0500 034 0203, pirkuma līgumu ar (vārds un uzvārds), turpmāk – Pircējs, par nosolīto cenu 

4900 EUR (četri tūkstoši deviņi simti eiro).  

      2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz noslēgto 

pirkuma līgumu, norakstīt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Ezeru ielā 20, 

Daugavpilī, kadastra numurs 0500 034 0203, un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu 

nodot šo nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 
 
 

Sēdi slēdz plkst.14.24 

 

 

Sēdes vadītāji:   

Domes priekšsēdētājs                   (personiskais paraksts)                                   A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                                 (personiskais paraksts)                                    S.Rimicāne   
 


