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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 15.augustā                                                                                                      Nr.29

                           

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 10.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 10.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

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

mākslas centram. 

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

apropriācijas pārdali speciālā budţeta programmā „Dabas resursu nodoklis”. 

3. Par apropriācijas palielināšanu PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai 

„Saules skola” pamatbudţeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”. 

4. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali. 

5. Par atļauju slēgt ilgtermiņa Pakalpojuma līgumu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai 

Daugavpils pilsētas izglītības iestādei no 01.09.2019. līdz 30.08.2022. 

6. Par atbalstu projektam „Kapacitātes paaugstināšana – sagatavotība un reaģēšana 

ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām”. 

7. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” un apropriācijas grozīšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

8. Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 

92, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/17/I/002 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. 

9. Par līdzekļu ieplānošanu 2020.gada un 2021.gada budţetā projektam „Rīteiropas 

vērtības”.  

10. Par Daugavpils pilsētas domes budţeta iestādes “Kultūras pils” maksas pakalpojumu 

cenrādi. 

11. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bāreni  un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam”. 

12. Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumā.  

13. Par atļauju Olgai Dukšinskai savienot amatus. 

14. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270020, Atpūtas ielas 26A rajonā, 

Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu. 
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15. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370142, Liliju iela 2 rajonā, 

Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu. 

16. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.  

17. Par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu 

atsavināšanai. 

18. Par nekustamā īpašuma „387.km” – 3, Daugavpilī, atsavināšanu. 

19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301008, Dravnieku ielā 115, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

20. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000040061, Puškina ielas 53 rajonā, 

Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

21. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 050000310921, Dravnieku ielā 21, 

Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

22. Par nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un pārdošanu 

izsolē. 

23. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumā Nr.156. 

24. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017204, iznomāšanu. 

25. Par jaunbūvējamās rūpnieciskās raţošanas ēkas Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, 

nomas tiesību izsoli. 

26. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

27. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A,Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

28. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22,Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.14 izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

29. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 15 Domes deputāti –   A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

                                                                         I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 

                                                                       

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                          I.Aleksejevs, M.Dimitrijeva, Ţ.Kobzeva, D,Krīviņa, I.Limbēna, 

                                      N.Bikovska, E.Upeniece, K.Rasis, J.Oļenovs, A.Nikolajevs, 

                                      R.Golovans, I.Šalkovskis 

 

                                      - pašvaldības budţeta iestādes darbinieki: 

                                       M.Čačka, A.Pudāns, R.Tukišs, I.Sprindţuka,L.Ţuromska, A.Rudzs,  

                                       R.Vabiščevičs, I.Lagodskis 

                                        

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  I.Dunaiskis, H.Meinarts                                                             

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva 

lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 

2019.gada 31.janvāra lēmumā Nr.25”. 
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Sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā deputātiem, vai ir iebildumi? 

 

Deputātiem nav iebildumu. 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants 

Lagodskis lūdz deputātus izskatīt četrus papildjautājumus: 

 

1. “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudţeta programmas 

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem””. 

2. “Par grozījumiem Domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek 

piešķirts finansējums sporta organizācijām” 

3. “Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta 

pārvalde””. 

4. “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmumā Nr.279 „Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA” no 

pamatbudţeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts””. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā deputātiem, vai ir iebildumi par četru papildjautājumu 

iekļaušanu darba kārtībā? 

 

Deputātiem nav iebildumu. 

 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktors 

Renāts Vabiščevičs lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par līdzekļu piešķiršanu no 

pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils Ledus sporta 

skolai”. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā deputātiem, vai ir iebildumi? 

 

Deputātiem nav iebildumu. 

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma 

nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs lūdz deputātus izskatīt papildjautājumu “Par 

apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta apakšprogrammā „Nekustamā 

īpašuma iegāde, nojaukšana, teritoriju attīstība””. 

 

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

septiņiem papildjautājumiem. 

 

atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

  Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar septiņiem papildjautājumiem. 

 

 

 

1.§ (485) 

 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas  
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palielināšanu Marka Rotko mākslas centram 

M.Čačka, A.Elksniņš 

 

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

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

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

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

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

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

4.punktu, 2019.gada 3.jūlija Līgumu ar ASV vēstniecību Latvijā Nr. S-LG 750-19-GR-0042,  

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

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

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

pieņemt dāvinājumā Marka Rotko oriģināldarbu kataloga drukai naudas summu 2798 EUR 

(divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi euro) no ASV vēstniecības Latvijā (Samnera 

Velsa iela 1, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1046). 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka 

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

tāmi 2019.gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

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

gadam grozījumi. 

 

2.§ (486) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

apropriācijas pārdali speciālā budţeta programmā „Dabas resursu nodoklis” 

A.Pudāns, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajā kategorijām 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

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

programmā „Dabas resursu nodoklis” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes speciālā budţeta 

                 programmas „Dabas resursu nodoklis” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi  

                 2019.gadam. 

 

3.§ (487) 
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Par apropriācijas palielināšanu PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai 

„Saules skola” pamatbudţeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

R.Tukišs, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budţetiem” 30.pantu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 15.augusta atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Palielināt apropriāciju PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola” 

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

programmai „Iestādes darbības nodrošināšana” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola” pamatbudţeta 

programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 

 

 

4.§ (488) 

 

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali 

I.Sprindţuka, A.Elksniņš 

 

I.Sprindţuka lūdz veikt lēmuma projekta 2.punktā tehniskus labojumus: “2. Palielināt 

apropriāciju Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: 

Saules ielā 7, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti)” saskaņā ar 2.pielikumu.” 

 

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

Daugavpils Universitātes, staţiera un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pakalpojuma 

līgumiem par akadēmiskā personāla staţēšanos Nr.4-64/2019-02/40, Nr.4-64/2019-02/41, 

Nr.4-64/2019-03/19, Nr.4-64/2019-03/18, Nr.4-64/2019-03/25, Nr.4-64/2019-03/26, Nr.4-

64/2019-03/43, Nr.4-64/2019-04/05, Nr.4-64/2019-04/22,  ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

PRET – nav, ATTURAS – 1(A.Zdanovskis),  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Veikt apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 

(reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese Saules ielā 7, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā 

„Iestādes darbības nodrošināšana” saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

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

juridiskā adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī) pamatbudţeta programmā „Investīciju projekti 

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

 

Pielikumā: 1.Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas 

        „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

          2019.gadam grozījumi. 
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                   2.Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudţeta programmas Investīciju  

                      projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie 

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

 

 

5.§ (489) 

 

Par atļauju slēgt ilgtermiņa Pakalpojuma līgumu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai 

Daugavpils pilsētas izglītības iestādei no 01.09.2019. līdz 30.08.2022. 

I.Sprindţuka, A.Elksniņš 

  

Deputāts R.Eigims nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 19.punktu,  

likuma „Par pašvaldību budţetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 

Centralizēto iepirkumu nodaļas rīkotā iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana 

Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr.DPD 2019/58, 3.daļas „Ēdināšanas 

pakalpojuma sniegšana  Daugavpils 11.pamatskolā”, rezultātiem, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

1. Atļaut Daugavpils 11.pamatskolai (nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas 

Nr.90009751262, juridiskā adrese: Arhitektu  iela 10, Daugavpils) slēgt līgumu ar sabiedrību 

ar ierobeţotu atbildību “Latgales Optima” (reģ.Nr.40003191939, juridiskā adrese: Inţenieru 

iela   9 - 17,   Daugavpils)   par   ēdināšanas   pakalpojuma   sniegšanu,   par   kopējo   summu 

156 090,00 EUR (viens simts piecdesmit seši tūkstoši  deviņdesmit euro 00 centi) ar 

pievienotās vērtības nodokli. 

Pilnvarot Pakalpojuma līgumu parakstīt Daugavpils 11.pamatskolas direktori Inu Melderi. 

2. Paredzēt finanšu līdzekļus no pašvaldības budţeta. 

 

Pielikumā: Pakalpojuma līguma projekts par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu. 

 

6.§ (490) 

 

Par atbalstu projektam „Kapacitātes paaugstināšana – sagatavotība un  

reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām” 

D.Krīviņa, A.Zdanovskis, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budţetiem” 30.pantu, Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenojamo 

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu 

vadības likumu, 08.09.2016., Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta Latvijas-Lietuvas-

Baltkrievijas pārrobeţu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Apvienotā tehniskā 

sekretariāta 22.11.2018. vēstuli par projekta apstiprināšanu, Daugavpils pilsētas domes 

Attīstības komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 8 augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Atbalstīt un piedalīties projekta Nr.ENI-LLB-2-261 “Kapacitātes paaugstināšana - 

sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām” īstenošanā kā 

projekta partnerim Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobeţu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam ietvaros. 

2. Ieplānot  pašvaldības 2020.gada budţetā  līdzekļus projekta līdzfinansējumam 

6 258.30 EUR (seši tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi eiro trīsdesmit centi) apmērā un 

ieplānot priekšfinansējumam nepieciešamos līdzekļus pašvaldības budţetā pa gadiem: 

2020.gadā –67 531.38 EUR; 2021.gadā – 11 977.82 EUR. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam J.Lāčplēsim. 

 

Pielikumā: Projekta Nr. ENI-LLB-2-261 “Kapacitātes paaugstināšana - sagatavotība un 

                   reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām” apraksts. 

 

 

7.§ (491) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” un apropriācijas grozīšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta 

programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

D.Krīviņa, A.Zdanovskis, 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”, ņemot vērā 

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

1. Piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” 69 334 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro) 

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

Daugavpils) pamatbudţeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu 

finansētie projekti” investīciju projektu tehniskās dokumentācijas izstrādes līdzfinansējuma 

nodrošināšanai.  

2. Grozīt apropriāciju Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: 

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudţeta programmā „Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudţeta programmas  „Eiropas Savienības un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 

 

 

 

 

 

 

 

8.§ (492) 
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Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 

92, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/17/I/002 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes ar 2019.gada 14.februāra lēmumu Nr.48 

apstiprināto Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāţu 

grāmatvedības uzskaiti 99.punktu, 2017.gada 21.jūlija Vienošanos par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/002 (turpmāk - Vienošanās), nodrošinot projekta 

„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, 

sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura galvenais mērķis – samazināt primārās enerģijas patēriņu, 

sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas domes budţeta iestāde 

Kultūras pils, Smilšu ielā 92, Daugavpilī, kas atbilst darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt  energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumu prasībām, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

1. Nodot Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī” (turpmāk - Projekts) ietvaros izveidotās 

vērtības Daugavpils pilsētas domes iestādei „Kultūras pils” (reģ.Nr.90002682862, juridiskā 

adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpilī, LV-5410) saskaņā ar pielikumu. 

2. Nodrošināt     Projekta    rezultātu     saglabāšanu   un   ilgtspēju,   ievērojot    Regulas  

Nr.1303/2013 71. pantā noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta darbību īstenošanas laikā 

un 5 (piecu) gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, kā arī izmantot Projektā 

attīstīto infrastruktūru un sasniegtos rezultātus Projektā plānoto darbību veikšanai un saskaņā 

ar Projektā paredzēto mērķi. 

3. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt Projektā izveidoto vērtību 

nodošanu – pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas domes iestādei „Kultūras pils” vērtību saraksts. 

 

 

9.§ (493) 

 

Par līdzekļu ieplānošanu 2020.gada un 2021.gada  

budţetā projektam „Rīteiropas vērtības” 

D.Krīviņa, A.Zdanovskis, L.Jankovska, J.Lāčplēsis, A.Elksniņš 

 

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

pirmās daļas 27. apakšpunktu, 2018. gada 22. martā ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru 

noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.5.1.0/17/I/007, 

Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras Nr. DPD 2018/100 “Daugavpils cietokšņa 

Inţenierarsenāla restaurācijas un pielāgošanas tehnikas centram būvdarbi” komisijas 2019. 

gada 20. maija lēmumu, Daugavpils pilsēta domes 2019. gada 13. jūnija lēmumu Nr. 358 “Par 

grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.05.2017. lēmumā Nr. 253 “Par atbalstu projektam 

“Rīteiropas vērtības”, Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par 2019. gada kopējo 
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pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem” un Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019. gada 8. augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

Līguma par būvdarbu veikšanu Daugavpils cietokšņa Inţenierarsenāla restaurācijai 

un pielāgošanai tehnikas centram ar Piegādātāju apvienību “LAGRON UN 

BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, kuru veido SIA “LAGRON” (reģ.Nr. 

41503055270) un AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” (reģ.Nr.40003113258) 

saistību izpildei, projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” neattiecināmo izmaksu 

segšanai 532541,40 EUR apmērā paredzēt pašvaldības budţetā vai no aizņemtajiem 

līdzekļiem šādā kārtībā: 

2020. gadā – 232541,40 EUR, 

2021. gadā – 300000,00 EUR. 

 

 

10.§ (494) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes budţeta iestādes  

“Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādi 

A.Rudzs, A.Elksniņš 

 

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 8.augusta atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes budţeta iestādes „Kultūras pils” (turpmāk - 

Iestāde) bilancē esošās kustamās un nekustamās mantas iznomāšanas maksu sociālās 

aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta un veselības aprūpes funkciju 

nodrošināšanai, šādā apmērā: 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

bez PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

1.1. Lielās koncertzāles noma 1 stunda 200,25 42,05 242,30 

1.2. 

Lielās koncertzāles noma 

dekorāciju montāţai un 

mēģinājumiem 

1 stunda 85,12 17,88 103,00 

1.3. Mazās koncertzāles noma 1 stunda 66,65 14,00 80,65 
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1.4. 

Mazās koncertzāles noma 

dekorāciju montāţai un 

mēģinājumiem 

1 stunda 32,55 6,84 39,39 

1.5. 
Telpu noma ( 1., 2. stāva foajē, 

deju zāles, kabineti) 
1 m

2
/stundā 0,12 0,03 0,15 

1.6.   Kabinetu noma 
1 

m
2
/mēnesī 

1,65 0,35 2,00 

 

2. Apstiprināt Iestādes skaņas, gaismas aparatūras un kustamās mantas nomas maksas 

cenrādi atbilstoši pielikumam. 

 

3. Apstiprināt Starptautiskā bērnu un jauniešu cirka mākslas festivāla „PARAD ALLE” 

ieejas biļetes cenu: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena 

ar PVN 

(euro) 

3.1. Ieejas biļetes cena  1 pasākums 5,00 0* 5,00 

 

4. Apstiprināt skolnieku muzikālā konkursa “POP CLIP” ieejas biļetes cenu: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

  
Cena ar 

PVN 

(euro) 

4.1. Ieejas biļetes cena 1 pasākums 3,00 0*   3,00 

* – PVN nav piemērots, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās 

daļas 17.punkta a) un b) apakšpunktiem. 

 

5. Atļaut bez atlīdzības izmantot Iestādes bilancē esošo lielo, mazo koncertzāli, 1. un 

2.stāva foajē telpas, kustamo mantu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm pasākumu 

rīkošanai, saskaņojot ar Iestādes vadītāju.  

6. Personām, kuras darbojas sabiedrības labā un telpu izmantošanas mērķis nav 

paredzēts peļņas gūšanai, un publiskām personām var tikt piemērota 40% atlaide no šī 

lēmuma norādītajiem izcenojumiem par bilancē esošās kustamās un nekustamās mantas 

iznomāšanu. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 25.septembra 

lēmumu Nr.466 „Par Daugavpils pilsētas domes budţeta iestādes „Kultūras pils” nomas 

maksas pakalpojumu cenrāţa apstiprināšanu”. 

 

Pielikumā: Iestādes skaņas, gaismas aparatūras un kustamās mantas nomas maksas cenrādis  

                   uz 4 lpp. 

 

11.§ (495) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra  

saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās 

 garantijas bāreni  un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” 

L.Ţuromska, A.Elksniņš 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.
2
 pirmo un piekto daļu un 26.panta otro daļu, Bērnu tiesību 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#p26
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
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aizsardzības likuma 45.
2
 panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu 

Nr.354 "Audţuģimenes noteikumi" 78.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 

noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.
1
 punktu, Ministru kabineta 

2018.gada 30.oktobra noteikumu Nr.667 "Adopcijas kārtība" 54.1., 54.2. un 55.punktu, ņemot 

vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj:  

 Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta saistošos noteikumus 

Nr.18 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam"”. 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta saistošie noteikumi Nr.18                      

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim 

un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"” un to paskaidrojuma raksts. 

 

12.§ (496) 

 

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas 

 civilās aizsardzības komisijas nolikumā 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, izpildot Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 

11.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu, kā arī ievērojot Ministru 

kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumos Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijām” noteikto, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.jūlija lēmumu Nr.357 apstiprinātajā 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā šādus grozījumus: 

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Komisijas sastāvs: 

4.1.  komisijas priekšsēdētājs -  Andrejs Elksniņš (Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētājs); 

4.2.  komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

4.2.1. Dmitrijs Karpovs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales 

reģiona brigādes komandiera vietnieks); 

4.2.2. Arvīds Kucins (Daugavpils novada domes priekšsēdētājs); 

4.2.3. Stefans Rāzna (Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs); 

4.3. komisijas locekļi: 

4.3.1. Vitālijs Lisovs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona 

brigādes Daugavpils 2.daļas komandieris); 

https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi#p78
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p22
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p27
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p30
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p31
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p31.1
https://likumi.lv/ta/id/302796-adopcijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/302796-adopcijas-kartiba#p54.1
https://likumi.lv/ta/id/302796-adopcijas-kartiba#p54.2
https://likumi.lv/ta/id/302796-adopcijas-kartiba#p55
https://likumi.lv/ta/id/279417-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-socialas-garantijas-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam
https://likumi.lv/ta/id/279417-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-socialas-garantijas-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam
https://likumi.lv/ta/id/279417-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-socialas-garantijas-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam
https://likumi.lv/ta/id/279417-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-socialas-garantijas-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam
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4.3.2. Igors Prelatovs (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja vietnieks); 

4.3.3. Aivars Rasčevskis  (Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks); 

4.3.4. Igors Aleksejevs (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors); 

4.3.5. Vanda Kezika (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore); 

4.3.6. Aleksandrs Aizbalts (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 

vietnieks); 

4.3.7. Irēna Timšāne (Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja); 

4.3.8. Genādijs Kaminskis (Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks); 

4.3.9. Jānis Anspoks (Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils 

iecirkņa priekšnieks); 

4.3.10. Vladislavs Ruskuls (Daugavpils pilsētas domes civilaizsardzības 

organizators); 

4.3.11. Līga Formanicka (Ilūkstes novada domes Darba aizsardzības un 

ugunsdrošības speciāliste); 

4.3.12. Iveta Plone (Dvietes pagasta pārvaldes pārzine); 

4.3.13. Ludmila Riekstiņa (Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzine); 

4.3.14. Anatolijs Derjugins (Latvijas Republikas Zemessardzes 34.artilērijas 

bataljona komandieris); 

4.3.15. Oļegs Jemašovs (Valsts robeţsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks 

pulkvedis); 

4.3.16. Sergejs Smirnovs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 

Uzraudzības daļas priekšnieks); 

4.3.17. Viktors Kosnarevičs (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales 

reģionālā centra vadītājs); 

4.3.18. Iveta Lobanoka (Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 

direktore); 

4.3.19. Inga Plociņa (Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 

direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja); 

4.3.20. Antons Lazdāns (Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes 

vadītājs); 

4.3.21. Aivars Pudāns (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” vadītājs); 

4.3.22. Teodors Binders (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” Tehniskais direktors); 

4.3.23. Sergejs Mihailovs (SIA “Daugavpils autobusu parks” valdes loceklis); 

4.3.24. Valērijs Gomolko (AS “Daugavpils satiksme” laika un kustības pētījumu 

inţenieris); 

4.3.25. Valentīns Piļščikovs (VAS “Latvijas dzelzceļš” Daugavpils dzelzceļa stacijas 

priekšnieks); 

4.3.26. Jurijs Mitrofanovs (AS “Sadales tīkls” Austrumu tehniskās daļas vadītājs); 

4.3.27. Raitis Ķikusts (SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības 

uzņēmums” Tehniskais direktors); 

4.3.28. Jānis Vagalis (SIA “Labiekārtošana - D” valdes loceklis); 

4.3.29. Jeļena Lapinska (SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle); 

4.3.30. Andris Jemeļjanovs (SIA “Daugavpils ūdens” Saimnieciskā nodrošinājuma 

nodaļas brigadieris); 

4.3.31. Jānis Butāns (Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs – 

galvenais valsts inspektors); 

4.3.32. Nonna Jakubovska (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais 

dienests” vadītāja); 

4.3.33. Ludmila Vainiņa (Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas vadītāja); 

4.3.34. Pjotrs Dedeļs (SIA “SPECMEISTARS” valdes loceklis); 
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4.3.35. komisijas sekretārs – Kārlis Rasis (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 

vietnieks).”. 

2. Izteikt nolikuma pielikumu šādā redakcijā: 

13.§ (497) 

 

Par atļauju Olgai Dukšinskai savienot amatus 

Ţ.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

Deputāts J.Dukšinskis nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

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

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piekto punktu un 8.
1
 panta 

piektās daļas 1. un 2.punktu, izskatot iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, konstatējot, ka amatu savienošana neradīs interešu 

konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut Olgai Dukšinskai savienot Daugavpils pilsētas 16.vidusskolas (reģ.Nr. 

90009737220, juridiskā adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5401) direktores amatu ar 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (reģ.Nr.90001800413, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, 

Rīga, LV-1050)  projekta koordinatores amatu Eiropas Savienības Erasmus + programmas 

pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projektā “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana 

un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā ” līguma Nr.2019-1-LV01-

KA101-060312, kuru līdz 2020.gada 31.augustam realizē Daugavpils pilsētas 16.vidusskola. 

 

 

14.§ (498) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270020, Atpūtas ielas 

 26A rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 14.marta lēmuma Nr.131 

“Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270020, Atpūtas ielas 26A rajons, 

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

Atpūtas ielā 26A, Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000091730), īpašnieks, kā 

vienīgais pretendents, kurš mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (28.06.2019.) par zemes starpgabala, kadastra 

apzīmējums 05000270020, Atpūtas ielas 26A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza 

pieteikumu (reģ. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 12.07.2019. Nr.2254/5.1.-1) par 

šī zemes starpgabala pirkšanu,  atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

    1. Pārdot zemes vienību (starpgabals) 305 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000270020 

(kadastra Nr.05000270024), Atpūtas ielas 26A rajonā, Daugavpilī (turpmāk – 
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Zemesgabals), par nosacīto cenu 2135,00 EUR (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci eiro 

00 centi) tam pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000271024 (zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000091730), Atpūtas ielā 26A, 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. 

 

 

15.§ (499) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370142,  

Liliju iela 2 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

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

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 30.maija lēmuma Nr.339 

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

pārdošanu” 3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma Liliju ielā 2, 

Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.2185), īpašnieks, kā vienīgais pretendents, kurš 

mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis” (28.06.2019.) par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 

05000370142, Liliju ielas 2 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza pieteikumu (reģ. Domē 

05.07.2019. Nr.927/1.2.-16) par šī zemes starpgabala pirkšanu, atklāti balsojot: PAR – 15 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

     1. Pārdot zemes vienību 414 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000370142 (kadastra 

Nr.05000370151), Liliju ielas 2 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), par nosacīto 

cenu 1850,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro 00 centi) tam pieguloša 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000371007 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.2185), Liliju 

ielā 2, 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. 

 

  

16.§  (500) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 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 2019.gada 8.augusta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 
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komitejas2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atļaut atsavināt:  

     1.1. apbūvētu zemes gabalu 752 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 6601, Raiņa 

ielā 1, Daugavpilī, nodibinot zemes gabalam ceļa servitūtu; 

     1.2. apbūvētu zemes gabalu 604 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 032 0507, Mazā 

Viršu ielā 11, Daugavpilī; 

     1.3. apbūvēta zemes gabala 479 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 4709, 1/6 

domājamo daļu Lāčplēša ielā 77, 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. 

 

17.§ (501) 

 

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un otro 

daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot dzīvokļa Nr.32 Miera ielā 

16, Daugavpilī, īrnieces atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 29.07.2019. ar 

Nr.1080/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 

atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 8.augusta 

atzinumu, Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.32, 

kadastra numurs 0500 900 9800, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.32, mājas (kadastra 

apzīmējums 05000040909001) un zemes gabala 2451 m
2
 platībā, kadastra Nr.0500 004 0909, 

2872/269407 kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes 

sēdē par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32, kadastra 

numurs 0500 900 9800, pārdošanu. 

 

18.§ (502) 

 

Par nekustamā īpašuma „387.km” – 3, Daugavpilī, atsavināšanu 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
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      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 “387. km”, 

Daugavpilī, dzīvoklis Nr.3 46.3 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 8.augusta atzinumu, Mājokļu komitejas 

2019.gada 8.augusta atzinumu Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, dzīvojamās mājas “387. km”, 

Daugavpilī, neizīrētu dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, mājas 

(kadastra apzīmējums 0500 037 0314 004), būvju (kadastra apzīmējumi 0500 037 0314 005; 

006) un zemes gabala 1522 m² platībā ar kadastra Nr.0500 037 0322  4630/18540 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

2. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam reģistrēt zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas 

pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu Nr.3 “387. km”, Daugavpilī.  

3. Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmā nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

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

     Izsoles komisijas priekšsēdētājs: 

A.Nikolajevs (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs).              

Izsoles komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

A.Vilcāne (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma atsavināšanas un 

iznomāšanas daļas vadītāja). 

Izsoles komisijas locekļi: 

M.Gabrunova (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas 

vecākā speciāliste);  

I.Ilarionova (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas 

vecākā speciāliste);  

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

     5. Izsoles komisijai izstrādāt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, 

apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

19.§ (503) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301008,  

Dravnieku ielā 115, Daugavpilī, pārdošanu 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

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

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

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000572886 un Nr.100000070990, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija lēmuma Nr.423 “Par zemes gabalu nodošanu 

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

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.jūlija sēdes protokolu 
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Nr.7 (6.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: 

atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 547 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 

05000301008, Dravnieku ielā 115, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

1805,00EUR (viens tūkstotis astoņi simti pieci eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.05005301008 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000070990), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 1805,00 

EUR (viens tūkstotis astoņi simti pieci eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

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

pašvaldības budţetā.     

     6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances  

Zemesgabalu; 

     6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

20.§ (504) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000040061,  

Puškina ielas 53 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

A.Nikolajevs, 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 11.aprīļa lēmuma Nr.232 “Par zemes 

gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.10.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 

30.jūlija sēdes protokolu Nr.7 (1.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

    1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) 149 m
2
 

platībā, kadastra apzīmējums 05000040061 (kadastra Nr.05000040063), Puškina ielas 53 

rajonā, Daugavpilī (turpmāk - Objekts), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 1050,00 EUR 

(viens tūkstotis piecdesmit 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 sešu mēnešu 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 vienības Puškina ielas 53 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 

 

21.§ (505) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 050000310921,  

Dravnieku ielā 21, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

A.Nikolajevs, 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 (turpmāk – Dome) 2019.gada 11.aprīļa lēmuma 

Nr.231 “Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 05000310921, nodošanu atsavināšanai” 

izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.jūlija sēdes protokolu Nr.7 (10.punkts), Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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    1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības 1234 m
2
 platībā, kadastra 

apzīmējums 05000310921, Dravnieku ielā 21, Daugavpilī (turpmāk - Objekts), nosacīto cenu 

jeb izsoles sākumcenu 5300,00 EUR (pieci tūkstoši trīs 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. Izsoles komisijai pārdot atsavināmo Objektu pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

    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 vienības Dravnieku ielā 21, Daugavpilī, izsoles noteikumi. 

 

 

22.§ (506) 

 

Par nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, Daugavpilī,  

nodošanu atsavināšanai un pārdošanu izsolē 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

10.pantu, 36.pantu, Zemesgrāmatu apliecību, nodalījuma Nr.100000436315, ņemot vērā 

sertificēta vērtētāja SIA “Eiroeksperts” (kompetences sertifikāts nekustamā īpašuma kustamās 

mantas un uzņēmējdarbības (biznesa) vērtēšanā Nr.1) nekustamā īpašuma novērtējumu, 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2018.gada 14.augusta sēdes protokolu Nr.8 (12.punkts), Domes Pilsētbūvniecības 

un vides komisijas 2019.gada 20.marta sēdes protokola izrakstu Nr.2, Domes Īpašuma 

komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1.Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē, nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.05000340901 – 

zemesgabalu 48299 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 05000340901, un uz tā esošās būves, 

kadastra apzīmējumi: 05000340901001; 005; 007, Šūņu ielā 1, Daugavpilī (turpmāk 

Objekts). 

     2. Apstiprināt Objekta nosacīto cenu, jeb izsoles sākumcenu 103000,00 EUR (viens simts 

trīs tūkstoši eiro 00 centi), un izsoles noteikumus.  

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

dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

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

atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

    6. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Objektu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.  

    7. Objekta pārdošanu izsolē, pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles 

noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja: I.Funte, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja.   

Komisijas priekšsēdētājas   

vietnieks:                          A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

 

Komisijas locekļi:             S.Pupiņa Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 

                                          vadītāja; 

                                          A.Vilcāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma  

                                         atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja. 

                                          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. 

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

pašvaldības budţetā.     

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

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.     

    10. Atzīt par spēku zaudējušiem: Domes 2011.gada 25.augusta lēmumu Nr.402; Domes 

2012.gada 26.jūlija lēmumu Nr.351; Domes 2018.gada 8.novembra lēmumu Nr.607. 

 

 

23.§ (507) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumā Nr.156 

A.Nikolajevs, 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 trešo, trešo prim, un sesto daļu,  

       ņemot vērā Domes 2019.gada 28.marta lēmumu Nr.156 “Par nekustamā īpašuma Stropu 

ielā 40, Daugavpilī, daļas un saimniecības pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” un to, ka 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” savas darbības 

nodrošināšanai izmanto zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000270306 daļu, Domes 

Īpašuma komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 

8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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     1. Izdarīt grozījumu Domes 2019.gada 28.marta lēmuma Nr.156 “Par nekustamā īpašuma 

Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas un saimniecības pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 

1.punkta 1.2.apakšpunktā, papildinot to aiz summas atšifrējuma iekavās ar vārdiem un 

skaitļiem “un zemesgabala ar bilances vērtību 14945,85 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi 

simti četrdesmit pieci eiro un 85 centi) daļas, 1906 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 027 

0306, 996/3339 domājamās daļas.”   

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot 

vienošanās projektu par grozījumiem Līgumā par ēkas Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā, kas 2019.gada 20.jūnijā noslēgts starp Daugavpils pilsētas 

domi un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālās saimniecības pārvalde”. 

     3. Pilnvarot Domes izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 2.punktā minēto vienošanos.  

 

 

24.§ (508) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017204, iznomāšanu 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 

likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.panta otro daļu, Ministru kabineta 

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

noteikumi" 5.punktu, 28.punktu, 29.6.punktu, ņemot vērā 24.07.2019. SIA “Baltijas būve”, 

reģ.Nr.40103539308, iesniegumu Nr.2019/07-24/1 ar lūgumu iznomāt zemesgabalu ar 

kadastra apzīmējumu Nr.05000017204, sakarā ar būvniecības darbu veikšanu, slieţu ceļu 

izbūvi objektā “Esošo tramvaju slieţu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela 

– Stacijas iela, 18.novembra iela un Ventspils ielas krustojuma pārbūve KF projekta “Videi 

draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā”” Nr.4.5.1/16/I/003 ietvaros,  

Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Nodot iznomāšanai SIA “Baltijas būve”, reģ.Nr.40103539308, zemes vienību 243 m
2
 

platībā, kadastra apzīmējums 05000017204, Raiņa – Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī 

(turpmāk – Zemesgabals),
 

bez apbūves tiesības līdz 2020.gada 31.oktobrim, konteineru 

novietošanai. 

2. Noteikt Zemesgabala nomas maksu minimālā apmērā - 28 EUR (divdesmit astoņi 

eiro) gadā. 

3. Apstiprināt zemesgabala nomas līguma projektu. 

 

Pielikumā: Zemesgabala nomas līguma projekts. 

 

 

25.§ (509) 

 

Par jaunbūvējamās rūpnieciskās raţošanas ēkas  

Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 



22 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 6.
1 

panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 

20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23., 

24., 25., 26., 27.., 34. un 80.punktu, SIA “Eiroeksperts” (vienotais reģistrācijas 

Nr.40003650352, LĪVA kompetences uzraudzības biroja 2016.gada 1.februāra Kompetences 

sertifikāts nekustamā īpašuma, kustamās mantas un uzņēmējdarbības (biznesa) vērtēšanā 

Nr.1) 2017.gada 5.oktobra nekustamā īpašuma – nākotnē jaunizbūvētas raţošanas ēkas 

Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, iespējamās nomas maksas novērtējumu Nr.2017/L4900/1480, 

ņemot vērā 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumu 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” 33.punktu, to, ka projektētās rūpnieciskās raţošanas 

ēkas Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, 2018.gada 20.marta nomas tiesību izsoles uzvarētājs 

nenoslēdza nomas līgumu, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 8.augusts 

atzinumu, Finanšu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

      1. Rīkot jaunbūvējamās rūpnieciskās raţošanas ēkas ar kopējo platību 3082 m
2
, turpmāk – 

nomas objekts, kas tiek būvēta uz  Daugavpils pilsētas  pašvaldībai  piederoša  zemesgabala 

5879 m
2
 platībā ar kadastra Nr.0500 007 1505 Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, atkārtotu 

nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 

     2. Apstiprināt nomas objekta nomas maksas sākumcenu - 1,50 EUR (viens eiro un50 centi) 

par 1 (viens) m
2
 mēnesī (bez PVN) un nomas objekta iznomāšanas termiņu –30 (trīsdesmit) 

gadi. 

     3. Apstiprināt publicējamo Informāciju par nomas objektu (1.pielikums). 

     4.  Apstiprināt nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums). 

     5. Nomas objekta nomas tiesību izsoli veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētāja: I.Funte, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja. 

Komisijas priekšsēdētājas   

vietniece:                         M.Dimitrijeva, Domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece. 

Komisijas locekļi:           A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta    

                                        Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; 

    A.Vilcāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma 

atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja;    J.Sjanita, Domes 

Attīstības departamenta jurists; E.Sargsjans, Domes Attīstības 

departamenta Biznesa nodaļas vecākais komercdarbības speciālists. 

     6. Informāciju par nomas objektu  publicēt Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā 

www.daugavpils.lv, kā arī izvietot Domes telpās K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, un redzamā 

vietā pie nekustamā īpašuma Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī.  

     7. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam, pamatojoties uz apstiprinātiem izsoles 

rezultātiem, organizēt nomas līguma slēgšanu ar nomas tiesību ieguvēju (3.pielikums).  

 

Pielikumā: 1. Informācija par nomas objektu. 

                  2. Nomas tiesību izsoles noteikumi. 

        3. Nomas līguma projekts. 

 

 

26.§ (510) 

 

http://www.daugavpils.lv/
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Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 
 

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

sakarā ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vārda, ko apliecina zemesgrāmatu apliecības (nodalījumi: Nr.100000583981, 100000587848, 

100000588469, 100000588514, 100000588446, 100000588470, 100000588518, 

100000588420, 100000588471, 100000588459, 100000588454, 100000588419, 

100000588431, 100000588521, 100000588647, 100000588690, 100000588731, 

100000588736, 100000588726, 100000588693, 100000588727, 100000588883, 

100000588893, 100000588924, 100000588889, 100000588921, 100000588874, 

100000588879, 100000588873, 100000588892, 100000588915, 100000588858, 

100000588876, 100000589072, 100000589024, 100000589064, 100000589073, 

100000589061, 100000589047, 100000589065, 100000589075, 100000589076, 

100000589046, 100000589053, 100000589067, 100000589019, 100000589152, 

100000589172, 100000589173, 100000589106, 100000589151, 100000589110, 

100000589171, 100000589156, 100000589154, 100000589116, 100000589114, 

100000589170, 100000589178, 100000589204, 100000589209, 100000589176, 

100000589160, 100000589217, 100000589219, 100000589179, 100000589216, 

100000589362, 100000589363, 100000589364, 100000589326, 100000589324, 

100000589322, 100000589361, 100000589295, 100000589294, 100000589293, 

100000589395, 100000589340, 100000589341, 100000589458, 100000589327, 

100000589352, 100000589398, 100000589396, 100000589399, 100000589342, 

100000589490, 100000589489, 100000589474, 100000589473, 100000589513, 

100000589515, 100000589516, 100000589495, 100000589468, 100000589518, 

100000589488, 100000589467, 100000589464, 100000589517, 100000589645, 

100000589648, 100000589651, 100000589644, 100000589595, 100000589594, 

100000589597, 100000589572, 100000589907, 100000589905, 100000589962, 

100000589904, 100000589967, 100000589966, 100000589895, 100000589894, 

100000589896, 100000589913, 100000589981, 100000589982, 100000589927, 

100000589929, 100000589925, 100000589996, 100000590015, 100000590024), atklāti 

balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldei ņemt uzskaitē un iekļaut 

pārvaldes bilancē: 

1. zemes gabalu 1735 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 7408, Cietokšņa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 486,00 EUR (četri simti astoņdesmit seši eiro); 

2. zemes gabalu 8562 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 6608, Raiņa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2397,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi 

eiro); 

3. zemes gabalu 2165 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 3614, Alejas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 606,00 EUR (seši simti seši eiro); 

4. zemes gabalu 2517 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 1512, Alejas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 705,00 EUR (septiņi simti pieci eiro); 

5. zemes gabalu 503 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 1522, Alejas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 141,00 EUR (viens simts četrdesmit viens eiro); 

6. zemes gabalu 1373 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 6806, Cietokšņa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 384,00 EUR (trīs simti astoņdesmit četri eiro); 
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7. zemes gabalu 1301 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 6207, Cietokšņa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 364,00 EUR (trīs simti sešdesmit četri eiro); 

8. zemes gabalu 1340 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 4308, Cietokšņa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 375,00 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci eiro); 

9. zemes gabalu 1295 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 3317, Cietokšņa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 363,00 EUR (trīs simti sešdesmit trīs eiro); 

10. zemes gabalu 1985 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 2305, Cietokšņa 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo 4852,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi eiro); 

11. zemes gabalu 3733 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 1431, Cietokšņa 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo 1045,00 EUR (viens tūkstotis četrdesmit pieci eiro); 

12. zemes gabalu 11539 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 0810, Cietokšņa 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo 3231,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit viens eiro); 

13. zemes gabalu 773 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0649, Caunu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo 216,00 EUR (divi simti sešpadsmit eiro); 

14. zemes gabalu 2495 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0128, Caunu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo 699,00 EUR (seši simti deviņdesmit deviņi eiro); 

15. zemes gabalu 2037 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 4612, Alejas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 570,00 EUR (pieci simti septiņdesmit eiro); 

16. zemes gabalu 4417 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 7722, Alejas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1237,00 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit septiņi 

eiro); 

17. zemes gabalu 1289 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 7910, Alejas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 361,00 EUR (trīs simti sešdesmit viens eiro); 

18. zemes gabalu 5879 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 1821, Arendoles 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1646,00 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit seši 

eiro); 

19. zemes gabalu 11161 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 0213, Balvu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 3125,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts divdesmit pieci eiro); 

20. zemes gabalu 957 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0943, ar kadastrālo 

vērtību 268,00 EUR (divi simti sešdesmit astoņi eiro); 

21. zemes gabalu 548 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 0412, ar kadastrālo 

vērtību 153,00 EUR (viens simts piecdesmit trīs eiro); 

22. zemes gabalu 881 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1923, Jersikas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 247,00 EUR (divi simti četrdesmit septiņi eiro); 

23. zemes gabalu 1073 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1421, Jersikas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 300,00 EUR (trīs simti eiro); 

24. zemes gabalu 951 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1220, Jersikas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 266,00 EUR (divi simti sešdesmit seši eiro); 

25. zemes gabalu 1035 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1924, Jersikas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit eiro); 

26. zemes gabalu 3012 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 3241, Irbju iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 843,00 EUR (astoņi simti četrdesmit trīs eiro); 

27. zemes gabalu 3729 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1668, Irbju iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1044,00 EUR (viens tūkstotis četrdesmit četri eiro); 

28. zemes gabalu 1953 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0231, Irbju iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 547,00 EUR (pieci simti četrdesmit septiņi eiro); 

29. zemes gabalu 1307 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 2803, Institūta iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 366,00 EUR (trīs simti sešdesmit seši eiro); 

30. zemes gabalu 18771 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 4908, Imantas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 5256,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti piecdesmit seši eiro); 

31. zemes gabalu 1454 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 4203, Ģimnāzijas 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 407,00 EUR (četri simti septiņi eiro); 
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32. zemes gabalu 1092 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 3203, Ģimnāzijas 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 306,00 EUR (trīs simti seši eiro); 

33. zemes gabalu 59836 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 8102, Daugavas 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 16754,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti 

piecdesmit četri eiro); 

34. zemes gabalu 948 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 2122, Medņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 265,00 EUR (divi simti sešdesmit pieci eiro); 

35. zemes gabalu 3996 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1922, Medņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1119,00 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņpadsmit 

eiro); 

36. zemes gabalu 1200 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1535, Medņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 336,00 EUR (trīs simti trīsdesmit seši eiro); 

37. zemes gabalu 1744 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 3017, Liliju iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 488,00 EUR (četri simti astoņdesmit astoņi eiro); 

38. zemes gabalu 1101 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1542, Liliju iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 308,00 EUR (trīs simti astoņi eiro); 

39. zemes gabalu 2568 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1538, Liepziedu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 719,00 EUR (septiņi simti deviņpadsmit eiro); 

40. zemes gabalu 1343 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0521, Liepziedu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 376,00 EUR (trīs simti septiņdesmit seši eiro); 

41. zemes gabalu 1604 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0518, ar kadastrālo 

vērtību 449,00 EUR (četri simti četrdesmit deviņi eiro); 

42. zemes gabalu 2209 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0234, Liepziedu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 619,00 EUR (seši simti deviņpadsmit eiro); 

43. zemes gabalu 11574 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 4005, Lāčplēša 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 3241,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit viens 

eiro); 

44. zemes gabalu 412 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 5704, ar kadastrālo 

vērtību 115,00 EUR (viens simts piecpadsmit eiro); 

45. zemes gabalu 1448 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 3705, Krāslavas 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 405,00 EUR (četri simti pieci eiro); 

46. zemes gabalu 1276 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1541, ar kadastrālo 

vērtību 357,00 EUR (trīs simti piecdesmit septiņi eiro); 

47. zemes gabalu 1386 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 6912, Mihoelsa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 388,00 EUR (trīs simti astoņdesmit astoņi eiro); 

48. zemes gabalu 1334 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 4414, Mihoelsa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 374,00 EUR (trīs simti septiņdesmit četri eiro); 

49. zemes gabalu 38057 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 0401, ar kadastrālo 

vērtību 10656,00 EUR (desmit tūkstoši seši simti piecdesmit seši eiro); 

50. zemes gabalu 39740 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 0098 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 010 0719), Kraujas iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 

11127,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit septiņi eiro); 

51. zemes gabalu 1380 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 3420, Mihoelsa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 386,00 EUR (trīs simti astoņdesmit seši eiro); 

52. zemes gabalu 1943 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 7506, Mihoelsa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 544,00 EUR (pieci simti četrdesmit četri eiro); 

53. zemes gabalu 1245 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 6306, Mihoelsa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 349,00 EUR (trīs simti četrdesmit deviņi eiro); 

54. zemes gabalu 34903 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 1320, Aveņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 13667,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit 

septiņi eiro); 
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55. zemes gabalu 2405 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 1205, Muzeja iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 673,00 EUR (seši simti septiņdesmit trīs eiro); 

56. zemes gabalu 1743 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 1704, Ceru iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 488,00 EUR (četri simti astoņdesmit astoņi eiro); 

57. zemes gabalu 1633 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0127, Nīcgales iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 457,00 EUR (četri simti piecdesmit septiņi eiro); 

58. zemes gabalu 1227 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 1707, Minskas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 344,00 EUR (trīs simti četrdesmit četri eiro); 

59. zemes gabalu 994 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1016, Omskas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 278,00 EUR (divi simti septiņdesmit astoņi eiro); 

60. zemes gabalu 4139 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1669, Omskas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1159,00 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit deviņi 

eiro); 

61. zemes gabalu 2472 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 2911, Pērses iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 692,00 EUR (seši simti deviņdesmit divi eiro); 

62. zemes gabalu 1577 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 2912, Pērses iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 442,00 EUR (četri simti četrdesmit divi eiro); 

63. zemes gabalu 738 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 3018, Pērses iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 207,00 EUR (divi simti septiņi eiro); 

64. zemes gabalu 2428 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0940, ar kadastrālo 

vērtību 680,00 EUR (seši simti astoņdesmit eiro); 

65. zemes gabalu 3626 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0939, ar kadastrālo 

vērtību 1015,00 EUR (viens tūkstotis piecpadsmit eiro); 

66. zemes gabalu 2343 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0941, ar kadastrālo 

vērtību 656,00 EUR (seši simti piecdesmit seši eiro); 

67. zemes gabalu 1251 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0072 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 008 0531), ar kadastrālo vērtību 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit 

eiro); 

68. zemes gabalu 2488 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 1013, Telts iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 697,00 EUR (seši simti deviņdesmit septiņi eiro); 

69. zemes gabalu 10290 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1820, Sēņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2881,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens 

eiro); 

70. zemes gabalu 19417 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 0309, Stacijas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 5835,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci 

eiro); 

71. zemes gabalu 1611 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 1516, Sakņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 451,00 EUR (četri simti piecdesmit viens eiro); 

72. zemes gabalu 3833 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1319, Rubeņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1073,00 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit trīs eiro); 

73. zemes gabalu 25974 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0620, Rēzeknes 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 7425,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti divdesmit 

pieci eiro); 

74. zemes gabalu 4747 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0536, Raipoles iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1329,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit deviņi 

eiro); 

75. zemes gabalu 6385 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 8210, Raiņa iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1788,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit 

astoņi eiro); 

76. zemes gabalu 2914 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 3345, Preiļu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 816,00 EUR (astoņi simti sešpadsmit eiro); 
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77. zemes gabalu 9227 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 3240, Plotičku iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2584,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri 

eiro); 

78. zemes gabalu 7840 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0538, Piekrastes 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2195,00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit 

pieci eiro); 

79. zemes gabalu 13429 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0417, Piekrastes 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 3760,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit 

eiro); 

80. nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0500 008 2111 Piekrastes iela, Daugavpilī, kas 

sastāv no zemes gabala 9956 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0031, ar kadastrālo 

vērtību  2788,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi eiro) un zemes gabala 

12153 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 2111, ar kadastrālo vērtību 3403,00 EUR 

(trīs tūkstoši četri simti trīs eiro); 

    81. zemes gabalu 275 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0626, ar kadastrālo 

vērtību     77,00 EUR (septiņdesmit septiņi eiro); 

82. zemes gabalu 1748 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0534 ar kadastrālo 

vērtību 489,00 EUR (četri simti astoņdesmit deviņi eiro); 

83. zemes gabalu 2462 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0810, ar kadastrālo 

vērtību 689,00 EUR (seši simti astoņdesmit deviņi eiro); 

84. zemes gabalu 711 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0811, ar kadastrālo 

vērtību 199,00 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi eiro); 

85. zemes gabalu 1793 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0705, ar kadastrālo 

vērtību 502,00 EUR (pieci simti divi eiro); 

86. zemes gabalu 20675 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 1107, Parādes iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 5789,00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi 

eiro); 

87. zemes gabalu 6766 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 2534, Ormaņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1894,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit četri 

eiro); 

88. zemes gabalu 27425 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 0215, Stacijas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 7679,00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi 

eiro); 

89. zemes gabalu 10138 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 7812, Stacijas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2839,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi 

eiro); 

90. zemes gabalu 8425 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 0111, Stadiona iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2359,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi eiro); 

91. zemes gabalu 1189 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 5906, Teātra iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 333,00 EUR (trīs simti trīsdesmit trīs eiro); 

92. zemes gabalu 9791 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 0912, Sporta iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2741,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens 

eiro); 

93. zemes gabalu 2819 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1728, Ventas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 789,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit deviņi eiro); 

94. zemes gabalu 2759 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 3344, Vāveru iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 773,00 EUR (septiņi simti septiņdesmit trīs eiro); 

95. zemes gabalu 1924 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0233, Ūdru iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 539,00 EUR (pieci simti trīsdesmit deviņi eiro); 

96. zemes gabalu 4484 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1667, Ūdru iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1256,00 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit seši 

eiro); 
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97. zemes gabalu 9379 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 2818, Stāvā iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2626,00 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit seši eiro); 

98. zemes gabalu 5580 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0936, Telts iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1562,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit divi 

eiro); 

99. zemes gabalu 3472 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 1120, Telts iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 972,00 EUR (deviņi simti septiņdesmit divi eiro); 

100. zemes gabalu 6690 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0416, Tartu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1873,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit trīs 

eiro); 

101. zemes gabalu 2485 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 1014, Stabu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 696,00 EUR (seši simti deviņdesmit seši eiro); 

102. zemes gabalu 2610 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 2103, Vienības iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 731,00 EUR (septiņi simti trīsdesmit viens eiro); 

103. zemes gabalu 2914 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 5007, Vienības iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 816,00 EUR (astoņi simti sešpadsmit eiro); 

104. zemes gabalu 2835 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 6607, Vienības iela, 

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

105. zemes gabalu 2492 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 6009, Vienības iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 698,00 EUR (seši simti deviņdesmit astoņi eiro); 

106. zemes gabalu 1447 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 3516, Viestura iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 405,00 EUR (četri simti pieci eiro); 

107. zemes gabalu 756 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0519, Zemeņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 212,00 EUR (divi simti divpadsmit eiro); 

108. zemes gabalu 252 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0653, ar kadastrālo 

vērtību   71,00 EUR (septiņdesmit viens eiro); 

109. zemes gabalu 714 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0651, ar kadastrālo 

vērtību 200,00 EUR (divi simti eiro); 

110. zemes gabalu 24867 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1206, Daugavas 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 6963,00 EUR (seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs 

eiro); 

111. zemes gabalu 31034 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 0816, Kandavas 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 8690,00 EUR (astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit 

eiro); 

112. zemes gabalu 15526 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 7609, Viestura 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 4347,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi 

eiro); 

113. zemes gabalu 12450 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 3486,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit seši eiro); 

114. zemes gabalu 1773 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0647, Rubeņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 496,00 EUR (četri simti deviņdesmit seši eiro); 

115. zemes gabalu 10330 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0650, Zaru iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2892,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi 

eiro); 

116. zemes gabalu 10748 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 1902, Rīgas iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 3009,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi eiro); 

117. zemes gabalu 1383 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 4711, Krāslavas 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 387,00 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi eiro); 

118. zemes gabalu 9943 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 5907, Krišjāņa 

Valdemāra iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2784,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti 

astoņdesmit četri eiro); 
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119. zemes gabalu 1620 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 1502, Kandavas 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 454,00 EUR (četri simti piecdesmit četri eiro); 

120. zemes gabalu 4394 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0646, Liepziedu 

iela, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1230,00 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit eiro); 

121. zemes gabalu 1880 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 2517, Viestura iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 526,00 EUR (pieci simti divdesmit seši eiro); 

122. zemes gabalu 4502 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 1725, Sakņu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1261,00 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit viens 

eiro); 

123. zemes gabalu 1583 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0413, ar kadastrālo 

vērtību 443,00 EUR (četri simti četrdesmit trīs eiro); 

124. zemes gabalu 19768 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 2907, Saules iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 5535,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci 

eiro); 

125. zemes gabalu 40707 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 009 2005, Kārklu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 11398,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit 

astoņi eiro); 

126. zemes gabalu 5030 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0082 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 037 1822), ar kadastrālo vērtību 1408,00 EUR (viens tūkstotis četri 

simti astoņi eiro); 

127. zemes gabalu 8695 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1925, Liliju iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2435,00 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci eiro). 

 

27.§ (511) 

 

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A,Daugavpilī, dzīvokļa 

 īpašuma Nr.4 izsoles noteikumu apstiprināšanu 

A.Nikolajevs, 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.panta pirmo daļu, 

30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.302, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 30.jūlija sēdes protokolu Nr.7 (19.punkts), atklāti balsojot: PAR – 15 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra numurs 0500 903 

3568, Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4 37.9 m² platībā, mājas 

(kadastra apzīmējums 0500 037 0302 017) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 037 

0302 3790/49150   kopīpašuma   domājamās   daļas,   nosacīto   cenu  jeb  izsoles  sākumcenu 

 3500 EUR apmērā, t.sk. zemes gabala 3790/49150 kopīpašuma domājamo daļu – 1031 EUR. 

     2. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra numurs 0500 903 

3568, Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, izsoles noteikumus. 

     Izpirkšanas termiņi:  Avanss – 10% no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā 

divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izso les 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% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     Ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā. 
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     3. Īpašuma tiesības uz atsavināmo objektu Pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

izsolē nosolītās summas samaksas. 

     4. Gadījumā, ja uz izsoli pieteiksies vai izsolē piedalīsies viens pretendents, atsavināmo 

dzīvokļa īpašumu Nr.4 Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena.  

     5. Izsoles komisijai pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.4, kadastra numurs 0500 903 3568, Cēsu 

ielā 20A, Daugavpilī, pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

     6. Līdzekļus, kas iegūti par atsavināmo objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budţetā. 

      

Pielikumā: Dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra Nr.0500 903 3568, Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, 

                   izsoles noteikumi. 

 

 

28.§ (512) 

 

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22,Daugavpilī, dzīvokļa 

 īpašuma Nr.14 izsoles noteikumu apstiprināšanu 

A.Nikolajevs, 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.panta pirmo daļu, 

30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.303, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 30.jūlija sēdes protokolu Nr.7 (18.punkts), atklāti balsojot: PAR – 15 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.14, kadastra numurs 0500 903 

3571, Cēsu ielā 22, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.14 41.4 m² platībā, mājas 

(kadastra apzīmējums 0500 037 0303 001) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 037 

0303 414/9218    kopīpašuma   domājamās   daļas,   nosacīto   cenu  jeb   izsoles   sākumcenu  

4300 EUR apmērā, t.sk. zemes gabala 414/9218 kopīpašuma domājamo daļu – 487 EUR. 

     2. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.14, kadastra numurs 0500 903 

3571, Cēsu ielā 22, Daugavpilī, izsoles noteikumus. 

     Izpirkšanas termiņi:  Avanss – 10% no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā 

divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles 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% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     Ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā. 

     3. Īpašuma tiesības uz atsavināmo objektu Pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

izsolē nosolītās summas samaksas. 

     4. Gadījumā, ja uz izsoli pieteiksies vai izsolē piedalīsies viens pretendents, atsavināmo 

dzīvokļa īpašumu Nr.14 Cēsu ielā 22, Daugavpilī, pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena.  

     5. Izsoles komisijai pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.14, kadastra numurs 0500 903 3571, Cēsu 

ielā 22, Daugavpilī, pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

     6. Līdzekļus, kas iegūti par atsavināmo objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budţetā. 

 

Pielikumā: Dzīvokļa īpašuma Nr.14, kadastra Nr.0500 903 3571, Cēsu ielā 22, Daugavpilī, 
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                   izsoles noteikumi. 

 

 

29.§ (513) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto  

dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

īpašuma likuma 6.pantu, sakarā ar to, ka dzīvojamo māju Tartu ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļu 

īpašumi Nr.3,8,11,13,25,31,36,44,50,51, Tautas ielā 85, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.5,14,16,32,43,49,73,75,80,88, Strādnieku ielā 27, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.11,13,14,25,44,47,48,51, Strādnieku ielā 107, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.9,18,25,29,31,35,36,43,47,60, Parādes ielā 15A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašums – 

neapdzīvojamā telpa 1B, netika privatizēti, un tie atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības 

grāmatvedības uzskaitē,  atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Reģistrēt Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda 

(reģ.Nr.90000077325) šādus dzīvokļu īpašumus: 

     1.1. Tartu ielā 6, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0622, 2917 m² platībā 530/30283 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.8, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.8, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 008 0622, 2917 m² platībā 460/30283 kopīpašuma domājamā daļa; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0622, 2917 m² platībā 461/30283 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0622, 2917 m² platībā 526/30283 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0622, 2917 m² platībā 648/30283 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.6. dzīvokļa īpašumu Nr.31, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.31, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0622, 2917 m² platībā 648/30283 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0622, 2917 m² platībā 527/30283 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.8. dzīvokļa īpašumu Nr.44, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.44, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0622, 2917 m² platībā 339/30283 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0622, 2917 m² platībā 455/30283 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.1.10. dzīvokļa īpašumu Nr.51, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.51, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0622, 2917 m² platībā 526/30283 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

    1.2. Tautas ielā 85, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 6402, 4078 m² platībā 3790/409500 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6402, 4078 m² platībā 3789/409500 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6402, 4078 m² platībā 4533/409500 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6402, 4078 m² platībā 4415/409500 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6402, 4078 m² platībā 4604/409500 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.6. dzīvokļa īpašumu Nr.49, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.49, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6402, 4078 m² platībā 4588/409500 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6402, 4078 m² platībā 4595/409500 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.8. dzīvokļa īpašumu Nr.75, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.75, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6402, 4078 m² platībā 4617/409500 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.9. dzīvokļa īpašumu Nr.80, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.80, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6402, 4078 m² platībā 3026/409500 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.10. dzīvokļa īpašumu Nr.88, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.88, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 6402, 4078 m² platībā 3034/409500 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.3. Strādnieku ielā 27, Daugavpilī: 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2707, 1056 m² platībā 371/26718 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2707, 1056 m² platībā 373/26718 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2707, 1056 m² platībā 371/26718 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2707, 1056 m² platībā 595/26718 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.5. dzīvokļa īpašumu Nr.44, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.44, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2707, 1056 m² platībā 297/26718 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.3.6. dzīvokļa īpašumu Nr.47, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.47, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2707, 1056 m² platībā 361/26718 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2707, 1056 m² platībā 377/26718 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.8. dzīvokļa īpašumu Nr.51, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.51, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 003 2707, 1056 m² platībā 376/26718 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.4. Strādnieku ielā 107, Daugavpilī: 

     1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.9, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.9, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 006 0509, 3018 m² platībā 6018/268791 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0509, 3018 m² platībā 4430/268791 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0509, 3018 m² platībā 6055/268791 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.4. dzīvokļa īpašumu Nr.29, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.29, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0509, 3018 m² platībā 3009/268791 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.5. dzīvokļa īpašumu Nr.31, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.31, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0509, 3018 m² platībā 4416/268791 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0509, 3018 m² platībā 2966/268791 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0509, 3018 m² platībā 6007/268791 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0509, 3018 m² platībā 4567/268791 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0509, 3018 m² platībā 3634/268791 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.10. dzīvokļa īpašumu Nr.60, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.60, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0509, 3018 m² platībā 3745/268791 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.5. dzīvokļa īpašumu – neapdzīvojamo telpu (1B) Parādes ielā 15A, Daugavpilī, kuras 

sastāvā ietilpst neapdzīvojamā telpa (kadastra apzīmējums 05000011413001034), mājas un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 1413, 3821 m² platībā 9190/239306 

kopīpašuma domājamās daļas. 

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam veikt 

nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.punktā norādīto dzīvokļu īpašumu reģistrēšanai 

zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 

 

 

30.§ (514) 
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Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta apakšprogrammā 

„Nekustamā īpašuma iegāde, nojaukšana, teritoriju attīstība” 

A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 15.augusta atzinumu atklāti balsojot: 

PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Daugavpils   pilsētas  domei  (reģistrācijas  Nr.90000077325,  juridiskā  adrese:  K.Valdemāra  

iela 1, Daugavpils) pamatbudţeta programmā “Nekustamā īpašuma iegāde, nojaukšana, 

teritoriju attīstība”, saskaņā ar pielikumu. 

  

Pielikumā:  Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta programmas “Nekustamā īpašuma 

                   iegāde, nojaukšana, teritoriju attīstība” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam 

 

 

31.§ (515) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā Nr.25 

M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

ievaddaļu, Ministru kabineta 2017.gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 „Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība” 223. un 227.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes  2019. gada 31. janvāra lēmumā Nr. 25 “Par meta 

konkursa organizēšanu Latgales zoodārza infrastruktūras objektu attīstībai” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.1. Ţūrijas komisijas priekšsēdētājs: J.Dukšinskis, Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja vietnieks”; 

2. Izteikt 5.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

       „5.3.2. V.Muiţnieks, Daugavpils pilsētas domes  Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustama īpašuma attīstības nodaļas būvinţenieris”. 

 

32.§ (516) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudţeta  

programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

I.Lagodskis, L.Jankovska, A.Zdanovskis, J.Dukšinskis, V.Kononovs, A.Broks, 

L.Jankovska, A.Elksniņš 
 

L.Jankovska iesaka lēmuma projektu sadalīt pa punktiem, un balsot par katru punktu 

atsevišķi. 
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Sēdes vadītājs A.Elksniņš skaidro, kāpēc nevajadzētu sadalīt lēmuma projektu. 

 

A.Zdanovskis atbalsta L.Jankovskas priekšlikumu. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par L.Jankovskas priekšlikumu, balsot 

par katru lēmuma projekta punktu atsevišķi. 

 

atklāti balsojot: PAR – 3 (R.Eigims, L.Jankovska, A.Zdanovskis), PRET – 1 (A.Broks), 

ATTURAS – 11 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Grţibovskis,  R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Koţanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: Priekšlikums nav atbalstīts. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par priekšlikumu: Uzdot Sporta pārvaldei 

un Izglītības un kultūras komitejai izvērtēt šādas situācijas un rast risinājumu ar iespējamiem 

priekšlikumiem nolikuma grozījumos. 

 

atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj:Priekšlikums ir atbalstīts. 

 

Deputāti R.Eigims un A.Zdanovskis nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

 

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 15.augusta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 15.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Par iegūto 1.vietu Eiropas čempionāta pludmales volejbolā piešķirt Anastasijai 

Kravčenokai naudas balvu 4743 EUR (četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro) 

apmērā. 

2. Piešķirt   Anastasijas   Kravčenokas   trenerei   Natālijai   Novikovai   naudas   balvu  

2371 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro) apmērā. 

3. Naudas balvu izmaksai piešķirt līdzekļus 7114 EUR (septiņi tūkstoši viens simts 

četrpadsmit euro) apmērā no pašvaldības pamatbudţeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” apmērā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta 

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

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta programmas 

(iestādes/pasākuma) ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumus saskaņā ar pielikumu.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta 

programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

 

 

33.§ (517) 
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Par grozījumiem Domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 

 „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām” 

I.Lagodskis, V.Kononovs, A.Elksniņš 

 

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

likuma 7.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk 

– Dome) Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 15.augusta atzinumu un 

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 15.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

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

nav, ATTURAS – 2 (R.Eigims, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Izdarīt grozījumus Domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā tiek 

piešķirts finansējums sporta organizācijām”, kas apstiprināti ar Domes 2019.gada 28.marta 

lēmumu Nr.160:  

1. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā: 

„ 9. Pieprasītā finansējuma apmērs no pašvaldības budţeta līdzekļiem tiek noteikts, 

izvērtējot pieteikumus. Finansējuma apmērs 8.1.punktā minētajām Sporta organizācijām nevar 

pārsniegt 200 000 euro, izņemot Sporta organizācijām, kurām ir ne vairāk kā divi biedri un 

viens no tiem ir pašvaldība - finansējuma apmērs nevar pārsniegt 400 000 euro, 8.3. punktā 

minētajām Sporta organizācijām finansējuma apmērs nevar pārsniegt 4000 euro.” 

2. Izteikt noteikumu 32. un 33. punktus šādā redakcijā: 

“32. Sporta pārvalde nosaka 8.1. un 8.2. punktā minētajām Sporta organizācijām 

paredzamā finansējuma apjomu sporta sezonai.” 

“33. Sporta pārvalde aprēķina 8.1. un 8.2. punktā minētajām Sporta organizācijām 

nepieciešamā finansējuma apjomu kalendārajam gadam atbilstoši noteikumu 42.punktam, 

aprēķina nepieciešamā finansējuma apjomu iepriekšējā gadā uzsāktās sporta sezonas 

noslēgumam un iesniedz budţeta līdzekļu pieprasījumu pašvaldības budţeta projektam, ne 

vēlāk kā mēneša laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.” 

 

 

34.§ (518) 

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas 

 pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” 

I.Lagodskis, A.Elksniņš 
 

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

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 15.augusta atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Grţibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Samazināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” 

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

programmai „Iestādes darbības nodrošināšana” par 6000 EUR,  saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Samazināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” 

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

programmai „Sporta pasākumi” par 17365 EUR,  saskaņā ar 2.pielikumu. 
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3. Samazināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” 

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

programmai „Sporta un treniņa bāzu uzturēšana” par 41662 EUR, saskaņā ar 3.pielikumu: 

3.1. samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem par 46635 EUR, 

3.2. palielināt pamatbudţeta ieņēmumus no budţeta iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

par 4973 EUR. 

4. Palielināt pamatbudţeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi (iepriekšējo 

gadu parādi) par 16000 EUR. 

5. Palielināt pamatbudţeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām (iepriekšējo 

gadu parādi) par 15000 EUR. 

6. Palielināt pamatbudţeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem par 

24000 EUR (saimnieciskā gada ieņēmumi – 22000 EUR, iepriekšējo gadu parādi – 2000 EUR) .   

7. Palielināt pamatbudţeta ieņēmumus no ēku un būvju īpašuma pārdošanas par 45000 EUR.   

8. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” 

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

programmai „Sporta organizāciju atbalsts” par 170000 EUR,  saskaņā ar 4.pielikumu. 

 

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

programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2019.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta    

programmas „Sporta pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta    

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

grozījumi 2019.gadam. 

4. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta    

programmas „Sporta organizāciju atbalsts” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2019.gadam. 

 

 

35.§ (519) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmumā Nr.279  

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „SPEEDWAY GRAND PRIX  

OF LATVIA” no pamatbudţeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts” 

I.Lagodskis, A.Elksniņš 
 

Debates: V.Kononovs, L.Jankovska, J.Lāčplēsis. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 15.augusta atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 15.augusta atklāti balsojot: PAR – 

13 (A.Broks, J.Dukšinskis,  A.Elksniņš, A.Grţibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

nav, ATTURAS – 2 (R.Eigims, A.Zdanovskis), atzinumu, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmumā Nr.279 “Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “SPEEDWAY GRAND PIRX OF LATVIA” 1.punktā, 

aizstājot skaitli „EUR 97 000.00 (deviņdesmit septiņi tūkstoši euro 00 centi)” ar skaitli “EUR 

267 000.00 (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši euro 00 centi).” 
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36.§ (520) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudţeta programmas  

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils Ledus sporta skolai 

R.Vabiščevičs, A.Elksniņš 
 

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

pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra 

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

8.punktu, ņemot vērā Daugavpils Ledus sporta skolas 2019.gada 9.augusta vēstuli 

Nr.1.11/31” Par papildus finansējuma nepieciešamību” Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 15.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudţeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši eiro 00 centi) apmērā Daugavpils Ledus sporta 

skolai (reģ.Nr.40900021086, juridiskā adrese: Stacijas iela 45A, Daugavpils) Daugavpils 

Ledus sporta skolas junioru komandas dalībai Junioru Attīstības Hokeja Līgas čempionātā 

hokejā 2019.gadā. 

2. Apstiprināt Daugavpils Ledus sporta skolas pamatbudţeta programmas „Iestādes 

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

pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils Ledus sporta skolas pamatbudţeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.10.37 

 

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)                            A.Elksniņš                                                               

 

 

 

 

Protokoliste                             (personiskais paraksts)                              S.Rimicāne   

 

 


