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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                      Nr.30

                           

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŢU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par atbalstu Latgales Centrālās bibliotēkas projektiem un apropriācijas palielināšanu.  

2. Par atbalstu „Hortinga Eiropas čempionāts 2019” pasākuma rīkošanai. 

3. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei pamatbudţeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

4. Par grozījumiem Daugavpils Vienības pamatskolas nolikumā. 

5. Par Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju. 

6. Par Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju. 

7. Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāţu gatavību 2019./2020.mācību gadam. 

8. Par pašvaldības atbalstu zobārstniecības studiju programmas studentiem. 

9. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta 

programmām.  

10. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

11. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 032 0014 piederību Daugavpils 

pilsētas pašvaldībai. 

12. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310154, Dravnieku ielā 52A, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

13. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000382004, Daugavas ielā 52, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

14. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000046709, Atmatas iela 12, 

Daugavpils, pārdošanu 

15. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500050919, Šaurās ielas 19 rajonā, 

Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

16. Par zemes vienības Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

17. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 55 rajonā, 

Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli. 

18. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 65 rajonā, 

Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli. 

19. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 
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20. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, 

Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

21. Par atļauju uzstādīt vides objektu “Vides objekts, veltīts Daugavpilī dzimušā poļu 

varoņa V.Raginisa piemiņai” uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 0500 003 3706, Marijas ielā 1E, Daugavpilī. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 11 Domes deputāti –   A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, 

                                                                      R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

                                                                      J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 
                                                                          

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 4 Domes deputāti –   A.Elksniņš - komandējumā 

                    I.Prelatovs – atvaļinājumā 

         A.Grţibovskis – komandējumā 

                                                                           N.Koţanova - komandējumā 

                                                                     

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                          I.Aleksejevs, M.Dimitrijeva, I.Andiņa, J.Ušakova, 

                                      N.Bikovska, E.Upeniece, A.Nikolajevs, R.Golovans, 

                                      I.Šalkovskis 

 

                                      - pašvaldības budţeta iestādes darbinieki: 

                                       J.Šapkova, I.Lagodskis, G.Vanaga, M.Isupova  

                                        

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  I.Dunaiskis, H.Meinarts, M.Riškovs                                                             

 

Skaidrīte Rebekina       - Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

  

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzines p.i. I.Šķipare 

 

Domes sēdes vadītājs J.Lāčplēsis lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ (521.) 

 

Par atbalstu  Latgales Centrālās bibliotēkas projektiem un apropriācijas palielināšanu 

J.Šapkova, J.Lāčplēsis 

 

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

pašvaldību budţetiem” 30.pantu, saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta finansēšanas 

līgumu Nr.2019-2-LIT033, Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta finansēšanas līgumu 

Nr.2019-2-LIT039,  ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, 
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J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

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

pilsētas dome nolemj: 

1. Atbalstīt Latgales Centrālās bibliotēkas (reģ.Nr.90000066637, juridiskā adrese: Rīgas 

ielā 22A, Daugavpilī) Valsts Kultūrkapitāla fonda projektus: 

1.1. projektu “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 5.kārta saskaņā ar 1. pielikumu; 

1.2. projektu “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” 1.kārta saskaņā ar     

2.pielikumu. 

2. Veikt apropriācijas palielināšanu Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudţeta 

programmai “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar   

3.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 5.kārta apraksts. 

       2. Projekta “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” 1.kārta apraksts. 

 

 

2.§ (522.) 

 

Par atbalstu “Hortinga Eiropas čempionāts 2019” pasākuma rīkošanai 

I.Lagodskis, A.Zdanovskis, J.Lāčplēsis, J.Lāčplēsis 

 

A.Zdanovskis jautā, vai nauda budţetā bija paredzēta? 

I.Lagodskis atbild, ka bija paredzēta budţetā? 

A.Zdanovskis jautā, kāpēc tad ir vajadzīgs atsevišķs domes lēmums? 

I.Lagodskis atbild, tāpēc, ka to paredz “Sporta pārvaldes” noteikumi, ja biedrība 

iesniedz pieteikumu ārpus noteiktā termiņa, tad attiecīgi “Sporta pārvalde” izskata pieteikumu 

un virza izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes sēdē. 

J.Lāčplēsis jautā, cik dalībnieku ir paredzēts pasākumā? 

I.Lagodskis atbild, ka organizatori plāno apmēram 400 dalībnieku. 

 

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

likuma 7.panta pirmās daļas 6.punktu, Daugavpils pilsētas domes noteikumu Nr.5 “Par 

kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām” 35.punktu, ņemot vērā Biedrības 

“BALTIC HORTING FEDERATION” pieteikumu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 22.augusta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt biedrības “BALTIC HORTING FEDERATION” (reģ.Nr.40008266040) 

rīkoto pasākumu “Hortinga Eiropas čempionāts 2019” un piešķirt līdzfinansējumu          

15 030 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīsdesmit eiro) apmērā no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudţeta programmas “Kultūras, sporta un aktīvās atpūtas 

pasākumi”. 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” noslēgt līgumu ar 

biedrību “BALTIC HORTING FEDERATION”, reģistrācijas Nr. 40008266040. 
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3.§ (523.) 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei pamatbudžeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

G.Vanaga, J.Lāčplēsis 

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

pašvaldību budţetiem” 30.pantu, ņemot vērā Attīstības komitejas 2019.gada 22.augusta 

atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta atzinumu, atklāti balsojot:        

PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Palielināt apropriāciju palielināšanu 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. 

 

4.§ (524.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils Vienības pamatskolas nolikumā 

M.Isupova, L.Jankovska, J.Lāčplēsis 

 

J.Lāčplēsis jautā, kāpēc tāda tendence pāriet no skolas uz ārpakalpojumu sniedzēju? 

M.Isupova atbild, jo pirms rekonstrukcijas bijām saņēmuši iesniegumu no Daugavpils 

valsts ģimnāzijas direktores ar lūgumu atbrīvot no ēdināšanas pienākuma. 

L.Jankovska jautā, ja mēs tagad grozīsim nolikumu un pēc pāris gadiem atkal nolems 

atgriezties ēdināt paši, tad atkal vajadzēs grozīt grozījumus? 

M.Isupova atbild, ka tā nebūs liela problēma. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro daļu, 

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 22.augusta 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

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

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.148 “Par 

Daugavpils Vienības pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Daugavpils 

Vienības pamatskolas nolikumā šādus grozījumus: 

1. Svītrot nolikuma 11.2.punktā vārdus “ēdnīcas vadītājs”. 

2. Svītrot nolikuma 11.3.6.apakšpunktu un 12.20.punktu. 

3. Izteikt nolikuma 14.6.punktu šādā redakcijā: 

“14.6. Pamatskolā tiek organizēta izglītojamo ēdināšana. Pamatskolas ēdnīcas darbu 

kontrolē direktors, skolas māsa, to var kontrolēt pamatskolas padome.” 
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5.§ (525.) 

Par Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju 

M.Isupova, J.Lāčplēsis 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 11.panta trešo daļu, Darba 

likuma 100.panta pirmo daļu, Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 

S.Rebekinas 2019.gada 15.jūlija iesniegumu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas 2019.gada 19.jūlija vēstulē Nr.4-9.1e/19/2223 “Par atbrīvošanu no amata” doto 

saskaņojumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

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

Atbrīvot no ieņemamā amata Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītāju Skaidrīti Rebekinu ar 2019.gada 31.oktobri, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta 

pirmo daļu. 

6.§ (526.) 

Par Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju 

M.Isupova, J.Lāčplēsis 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 11.panta trešo daļu, Darba 

likuma 100.panta pirmo daļu, Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 

G.Golubevas 2019.gada 10.jūlija iesniegumu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas 2019.gada 18.jūlija vēstulē Nr.4-9.1e/19/2178 “Par atbrīvošanu no amata” doto 

saskaņojumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

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

Atbrīvot no ieņemamā amata Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītāju Gaļinu Golubevu ar 2019.gada 31.oktobri, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta 

pirmo daļu. 

 

7.§ (527.) 

Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2019./2020.mācību gadam 

M.Isupova, L.Jankovska,  J.Lāčplēsis 

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova piedāvā deputātiem 

prezentāciju “Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāţu gatavību 2019./2020. mācību gadam”. 

L.Jankovska jautā, kā pašlaik skolas ir nodrošinātas ar pedagoģiskiem kadriem? 

M.Isupova atbild, ka salīdzinot ar galvaspilsētu lielo problēmu nav, kopumā pa visām 

iestādēm savācot kopā visu likmju daļas ir līdz desmit likmēm, kad trūkst skolotāju. 
 

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

balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 
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V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

Pieņemt zināšanai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ziņojumu par izglītības 

iestāţu gatavību 2019./2020.mācību gadam (pielikumā). 

 

8.§ (528.) 

 

Par pašvaldības atbalstu zobārstniecības studiju programmas studentiem   

M.Dimitrijeva, J.Lāčplēsis 

 

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

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības 

stipendijas piešķiršanas kārtība” 5.
3
1.apakšpunktu, noslēgtajiem līgumiem par sadarbību starp 

sabiedrības ar ierobeţotu atbildību “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” (turpmāk - 

Poliklīnika) un Vladislavu Rutku, Sņeţanu Grahovsku, Aleksandru Meļehu un Diānu Canderi 

(turpmāk – Studenti), kuros Studenti apņēmās pēc studiju programmas beigšanas vismaz 

turpmākos desmit gadus nostrādāt Poliklīnikā, ņemot vērā Studentu un Rīgas Stradiņa 

universitātes (turpmāk – RSU) noslēgtos studiju līgumus ar vienošanās par studiju maksu un 

tās samaksas kārtību, kuros norādīts, ka Studenti no 2019.gada 2.septembra līdz 2024.gada 

1.jūlijam apgūst profesionālo studiju programmu “Zobārstniecība”, iegūstot zobārsta grādu, 

Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 22.augusta atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta atzinumu, atklāti 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Segt studiju maksu pilnā apmērā, bet ne vairāk kā 12000 EUR apmērā gadā, 

pārskaitot to RSU norādītajā kontā, un piešķirt pašvaldības stipendiju 365 EUR mēnesī uz 10 

mēnešiem studiju gada laikā, sākot ar 2019.gada septembri, šādiem RSU profesionālās studiju 

programmas “Zobārstniecība”  studentiem (turpmāk – Studenti): 

1.1. Vladislavam Rutkam; 

1.2. Sņeţanai Grahovskai; 

1.3. Aleksandrai Meļehai; 

1.4. Diānai Canderei. 

2. Noslēgt līgumus ar Studentiem pašvaldības atbalsta nodrošināšanai, uzņemoties 

ilgtermiņa saistības. 

3. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru parakstīt līgumus ar lēmuma 

1.punktā norādītajiem studentiem. 

4. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

4.1.  veikt pārskaitījumus, ievērojot noteiktos studiju maksas termiņus; 

4.2. pārskaitījumu par studiju 1.gada 1.semestra septembri par Vladislavu Rutku, 

Sņeţanu Grahovsku un Diānu Canderi veikt līdz 2019.gada 2.septembrim. 

5. Domes Finanšu nodaļai paredzēt līdzekļus pašvaldības budţetā lēmuma izpildei. 

6. Uzdot Domes lietu pārvaldniecei kontrolēt ar studentiem noslēgto līgumu izpildi, 

gadījumā, ja Studenti pārtrauc mācības vai nepilda ar Domi noslēgto līgumu nosacījumus, 

nekavējoties ziņot Domei. 
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9.§ (529.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām 

J.Ušakova, J.Lāčplēsis 

 

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 

biedrības “FACTORY KINGZ” iesniegumu par finansiālu atbalstu, Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes protokolu  

Nr.20, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes protokolu 

Nr.24, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali  starp Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325 

juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudţeta programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudţeta apakšprogrammā „Aktīvās atpūtas pasākumi” 

par 2950 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudţeta programmā „Budţeta piešķīrumi atsevišķiem 

gadījumiem – brīvprātīgo iniciatīvu izpildei” par 2950 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes pamatbudţeta apakšprogrammas „Aktīvās atpūtas 

pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudţeta programmas  „Budţeta piešķīrumi 

atsevišķiem gadījumiem – brīvprātīgo iniciatīvu izpildei” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

10.§ (530.) 

 

Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

    

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.100000591807, 

100000591797, 100000591831, 100000591800, 100000591786, 100000591799, 

100000591833, 100000591646, 100000591809, 100000591810, 100000591655, 

100000591702, 100000591680, 100000591761, 100000591703, 100000591762, 

100000591681, 100000591677, 100000591654, 100000591648, 100000590249, 

100000591671, 100000591651, 100000591647, 100000589806), atklāti balsojot: PAR – 11 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē: 

1.1. zemes gabalu 46 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2217, Balvu ielā 1C k-

4-114, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 328,00 EUR (trīs simti divdesmit astoņi eiro); 
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1.2. zemes gabalu 41 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2670, Balvu ielā 1C k-

31-948, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 289,00 EUR (divi simti astoņdesmit deviņi eiro); 

1.3. zemes gabalu 39 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 3014, Balvu ielā 1C k-

30-931, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 275,00 EUR (divi simti septiņdesmit pieci eiro); 

1.4. zemes gabalu 42 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1835, Balvu ielā 1C k-

27-858, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 296,00 EUR (divi simti deviņdesmit seši eiro); 

1.5. zemes gabalu 45 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3956, Butļerova ielā 1   

k-6-106,  Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 175,00 EUR (viens simts septiņdesmit pieci eiro); 

1.6. zemes gabalu 40 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3959, Butļerova ielā 1   

k-6-109,  Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 166,00 EUR (viens simts sešdesmit seši eiro); 

1.7. zemes gabalu 775 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3018, Begoniju ielā 

7, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2329,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi 

eiro); 

1.8. zemes gabalu 471 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3007, Begoniju ielā 

11, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1415,00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecpadsmit 

eiro); 

1.9. zemes gabalu 379 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3742, Salviju ielā 45, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1008,00 EUR (viens tūkstotis astoņi eiro); 

1.10. zemes gabalu 499 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0107, 18.novembra 

ielā 370, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1776,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 

septiņdesmit seši eiro); 

1.11. zemes gabalu 624 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 6209, Arodu ielā 

92, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2664,00 EUR (divi tūkstoši seši simti sešdesmit četri 

eiro); 

1.12. zemes gabalu 753 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 018 1007, Īsās ielas 13 

rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 137,00 EUR (viens simts trīsdesmit septiņi eiro); 

1.13. zemes gabalu 197 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0082 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 008 0084), Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 55,00 EUR (piecdesmit pieci eiro); 

1.14. zemes gabalu 495 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 0036 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 039 0041), Alberta ielas 6 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 1762,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit divi eiro); 

1.15. zemes gabalu 278 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 2205, Rožu ielas 6 

rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 72,00 EUR (septiņdesmit divi eiro); 

1.16. zemes gabalu 47 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 030 0004 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 030 0006), Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 13,00 EUR (trīspadsmit eiro); 

1.17. zemes gabalu 1116 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0150 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 037 0153), Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 312,00 EUR (trīs simti divpadsmit eiro); 

1.18. zemes gabalu 20 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 7911, Rīgas ielas 59E 

rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 125,00 EUR (viens simts divdesmit pieci eiro); 

1.19. zemes gabalu 1338 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 038 0023 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 038 0026), Vizbuļu ielas 10 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

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

1.20. zemes gabalu 300 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 0039 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 039 0042), Tūristu ielas 7 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 84,00 EUR (astoņdesmit četri eiro); 

1.21. nekustamo īpašumu, kadastra Nr.0500 003 0020, kas sastāv no zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 030 0010, 4314 m
2
 platībā un zemes gabala, kadastra apzīmējums 
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0500 030 0011, 12072 m
2
 platībā, ar vērtību 91900,00 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis 

deviņi simti eiro). 

2. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldei ņemt uzskaitē un 

iekļaut pārvaldes bilancē: 

2.1. zemes gabalu 16578 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 005 1619, Smilšu iela, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 4642,00 EUR (četri tūkstoši seši simti četrdesmit divi eiro); 

2.2. zemes gabalu 33492 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0412, ar kadastrālo 

vērtību 9378,00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi eiro); 

2.3. zemes gabalu 8936 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0415, ar kadastrālo 

vērtību 2502,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti divi eiro); 

2.4. zemes gabalu 2714 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0807, Tartu ielā 

15C, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 745,00 EUR (septiņi simti četrdesmit pieci eiro). 

 

 

11.§ (531.) 

 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 032 0014 piederību 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai  

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 13.panta pirmās daļas 8.punktu, Zemes 

pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 

“Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 

piekrītošo zemi” 3.1.apakšpunktu, 11.punktu, sakarā ar to, ka zemes vienība, kadastra 

apzīmējums 0500 032 0014, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir 

iekļauta rezerves zemes fondā, bet saskaņā ar Latvijas valsts vēstures arhīva 15.04.1998. 

izziņu Nr.3-JP-6447-17 uz 1940.gada 21.jūliju piederēja Daugavpils pilsētas pašvaldībai, 

Daugavpils pilsētas zemes komisijas 30.07.2019. lēmumu Nr.18, atklāti balsojot: PAR – 11 

(A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

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

apzīmējums 0500 032 0014 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 032 1016), ar aptuveno 

platību 308 m
2 

(veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabala platība var tikt 

precizēta). 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam: 

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

kadastra apzīmējumu 0500 032 0014, piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai; 

2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 032 0014, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda (nodokļu maksātāja 

Nr.90000077325).  
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12.§ (532.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310154, 

Dravnieku ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

                                                                     

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.100000589790 un Nr.100000085524, nodrošinot 

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

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

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.jūlija sēdes protokolu 

Nr.7 (5.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta atzinumu, atklāti balsojot:        

PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 597 m
2 

platībā, kadastra 

apzīmējums 05000310154, Dravnieku ielā 52A, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), 

nosacīto cenu 1970,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.05005310101 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000085524), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu           

1970,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit eiro 00 centi).  

3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu;  

3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, 

nostiprinot ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma 

maksas nesamaksātās summas apmērā.   

4. 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. 
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13.§ (533.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000382004, 

Daugavas ielā 52, Daugavpilī, pārdošanu 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

                                                                     

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.100000559036 un Nr.100000081666, nodrošinot 

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

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

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.jūlija sēdes protokolu 

Nr.7 (8.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta atzinumu, atklāti balsojot:        

PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 793 m
2 

platībā, kadastra 

apzīmējums 05000382004, Daugavas ielā 52, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto 

cenu 3570,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.05005382001 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000081666), īpašniekam (turpmāk – Pircējs), par nosacīto cenu        

3570,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit eiro 00 centi).  

3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu;  

3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, 

nostiprinot ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma 

maksas nesamaksātās summas apmērā.   

4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu. 

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

pašvaldības budţetā.     

6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

(īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

bilances Zemesgabalu; 

6.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 
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14.§ (534.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000046709, 

Atmatas iela 12, Daugavpils, pārdošanu 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

                                                                     

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.100000519152 un Nr.100000589392, 2019.gada 

6.jūnija iesniegumu (reģ.Domē 06.06.2019. ar Nr.770/1.2.-16), nodrošinot Daugavpils 

pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 28.jūnija lēmuma Nr.423 “Par zemes gabalu 

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

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 30.jūlija sēdes 

protokolu Nr.7 (7.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta atzinumu, atklāti 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 594 m
2 

platībā, kadastra 

apzīmējums 05000046709, Atmatas ielā 12, Daugavpilī, nosacīto cenu 2663,00 EUR (divi 

tūkstoši seši simti sešdesmit trīs eiro 00 centi). 

2. Pārdot zemes vienības 594 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000046709, Atmatas     

ielā 12, Daugavpilī, ½ domājamo daļu (turpmāk – Zemesgabals) uz tās esošo ēku, kadastra 

Nr.05005040158 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000589392), kopīpašniekam Ērikam 

Kokinam, personas kods 050964-10234, turpmāk - Pircēji, par 1331,50 EUR (viens tūkstotis 

trīs simt trīsdesmit viens eiro 50 centi). 

3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu 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 Zemesgabalu nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

3.6. zemes nomas maksu par Zemesgabala 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 paziņojumus.        

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 Zemesgabalu izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances 

Zemesgabalu; 
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6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar nodošanas-

pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

15.§ (535.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000050919, 

Šaurās ielas 19 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

                                                                                                                    

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 28.jūnija lēmuma Nr.423 “Par zemes 

gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.5.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 

30.jūlija sēdes protokolu Nr.7 (9.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

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

1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) 203 m
2
 

platībā, kadastra apzīmējums 05000050919, Šaurās ielas 19 rajonā, Daugavpilī (turpmāk - 

Objekts), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 867,00 EUR (astoņi simti sešdesmit septiņi 

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 Šaurās ielas 19 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  
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16.§ (536.) 

 

Par zemes vienības Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

                                                                                                                    

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, Pārejas noteikumu 12.punktu, likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 

30.panta pirmo daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 

28.marta lēmumu Nr.175 “Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 05000361406, nodošanu 

atsavināšanai” izpildi, ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, 

I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības 4735 m
2
 platībā, 

kadastra apzīmējums 05000361406, Vaļņu ielā 30, Daugavpilī (turpmāk - Objekts), nosacīto 

cenu jeb izsoles sākumcenu kadastralās vērtības apmērā 15002,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši 

divi 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 viena 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 Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 

 

17.§ (537.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 55 rajonā, 

Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 

3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 5.punktu, 32.punktu, 40.punktu, ņemot 

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

2019.gada 5.jūlija sēdes protokola izrakstu Nr.5, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 
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22.augusta sēdes protokolu Nr.17 un Domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes 

protokolu Nr.24, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

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

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

kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 55 rajonā, Daugavpilī, daļu 24 m
2
 platībā 

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

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

mutisku nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 256 EUR (divi simti 

piecdesmit seši eiro) gadā.  

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.  

          4. Izveidot Zemesgabala nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

juristes p.i. 

Komisijas locekļi:             I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 

                                          A.Eisāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          speciāliste neapbūvētas zemes nomas jautājumos. 

5. Izsoles komisijai veikt Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem.  

           6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas - pieņemšanas aktu.          

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

18.§ (538.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 65 rajonā, 

Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 

3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 5.punktu, 32.punktu, 40.punktu, ņemot 

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

2019.gada 5.jūlija sēdes protokola izrakstu Nr.7, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

22.augusta sēdes protokolu Nr.17 un Domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes 

protokolu Nr.24, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

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

 

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

kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļu 18 m
2
 platībā 

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

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

mutisku nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 192 EUR (viens simts 

deviņdesmit divi eiro) gadā.  
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3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.  

4. Izveidot Zemesgabala nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

juristes p.i. 

Komisijas locekļi:             I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 

                                          A.Eisāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          speciāliste neapbūvētas zemes nomas jautājumos. 

5. Izsoles komisijai veikt Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem.  

6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas - pieņemšanas aktu.          

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

19.§ (539.) 

 

Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1. un 3.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 22.augusta sēdes protokolu Nr.17, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes protokolu Nr.24, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt:  

1.1. apbūvētu zemes gabalu 46 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2217, Balvu ielā 

1C k-4-114, Daugavpilī; 

1.2. apbūvētu zemes gabalu 41 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2670, Balvu ielā 

1C k-31-948, Daugavpilī; 

1.3. apbūvētu zemes gabalu 39 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 3014, Balvu ielā 

1C k-30-931, Daugavpilī; 

1.4. apbūvētu zemes gabalu 42 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1835, Balvu ielā 

1C k-27-858, Daugavpilī; 

1.5. apbūvētu zemes gabalu 45 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3956, Butļerova 

ielā 1 k-6-106, Daugavpilī; 

1.6. apbūvētu zemes gabalu 40 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3959, Butļerova 

ielā 1 k-6-109, Daugavpilī; 

     1.7. apbūvētu zemes gabalu 11742 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 036 0408, 

Lidotāju ielā 34, Daugavpilī; 

     1.8. apbūvētu zemes gabalu 7453 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 036 0101, 

Lidotāju ielā 36, Daugavpilī; 

     1.9. apbūvētu zemes gabalu 775 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3018, 

Begoniju ielā 7, Daugavpilī; 
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     1.10. apbūvētu zemes gabalu 471 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3007, 

Begoniju ielā 11, Daugavpilī; 

     1.11. apbūvētu zemes gabalu 379 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3742, Salviju 

ielā 45, Daugavpilī; 

     1.12. apbūvētu zemes gabalu 499 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0107, 

18.novembra ielā 370, Daugavpilī; 

     1.13. zemes starpgabalu 817 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 0034 (nekustamā 

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

     1.14. zemes starpgabalu 753 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 018 1007, Īsās ielas 13 

rajonā, Daugavpilī; 

     1.15. zemes starpgabalu 197 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0082 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 008 0084), Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī; 

     1.16. zemes starpgabalu 495 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 0036 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 039 0041), Alberta ielas 6 rajonā, Daugavpilī; 

     1.17. zemes starpgabalu 278 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 2205, Rožu ielas 6 

rajonā, Daugavpilī; 

     1.18. zemes starpgabalu 47 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 030 0004 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 030 0006), Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī; 

     1.19. zemes starpgabalu 1116 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0150 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 037 0153), Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī; 

     1.20. zemes starpgabalu 300 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 0039 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 039 0042), Tūristu ielas 7 rajonā, Daugavpilī; 

     1.21. apbūvētu zemes gabalu 1172 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 021 0663, 

Senlejas ielā 45, 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. 

 

20.§ (540.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, Daugavpilī, 

daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 
 

 

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

otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta otrās daļas 4
1
.punktu, trešo daļu, trešo prim daļu, piekto un sesto daļu,  

ņemot vērā, ka zemes vienība Daugavpilī, Vienības ielā 27, ar kadastra apzīmējumu 

0500 001 0606 ir reģistrēta Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000580802 

uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda, kopplatībā 5800 m
2
, kadastrālā vērtība 28712 EUR, 

bilances vērtība uz 01.01.2019. ir 52000 EUR, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

izglītības un zinātnes iestāţu apbūve (kods 0901), 

izskatot labdarības biedrības “Maigums” 29.07.2019. iesniegumu (reģistrēts Daugavpils 

pilsētas domē (turpmāk –Dome) ar Nr. 2336/1.2.-6) un ņemot vērā, ka ar 11.10.2016. Valsts 

ieņēmumu dienesta lēmumu Nr.30.6-8.2/84211 labdarības biedrībai “Maigums” piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss, 

ņemot vērā Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes protokolu Nr.17, 

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes protokolu Nr.24, ievērojot sabiedrības 

intereses un lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, 
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R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - labdarības biedrībai 

“Maigums”, reģistrācijas numurs 40008251045, juridiskā adrese Nometņu ielā 120A, 

Daugavpilī (turpmāk – Biedrība), līdz 2021.gada 31.augustam, Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai piederošās zemes vienības Daugavpilī, Vienības ielā 27, ar kadastra apzīmējumu 

0500 001 0606, kopplatībā 5800 m
2
, daļu 30 m

2
 platībā (pielikumā shēma), bez apbūves 

tiesības (turpmāk – Zemesgabals), kioska izvietošanai. 

2. Biedrība ir tiesīga izmantot Zemesgabalu tikai šī lēmuma 1.punktā paredzētajam 

mērķim.  

3. Biedrībai ir pienākums nodot Zemesgabalu Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja: 

3.1. līgums par Zemesgabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā tiek izbeigts pirms 

lēmuma 1.punktā norādītā termiņa līgumā norādītajos gadījumos; 

3.2. iestājies lēmuma 1.punktā noteiktais termiņš; 

3.3. Zemesgabals tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim. 

4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nodrošināt Zemesgabala bezatlīdzības 

lietošanas līguma noslēgšanu un izpildes kontroli.  

5. Līgumā par Zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā paredzēt, ka Biedrība: 

5.1. atbild par visu Zemesgabalā esošo inţeniertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā 

arī nodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inţeniertehniskās 

apgādes tīkliem, nodrošina Zemesgabala uzturēšanu, sedz ar to saistītos izdevumus; 

5.2. ievēro Zemesgabalam noteiktos apgrūtinājumus un aprobeţojumus, arī ja tie nav 

ierakstīti  zemesgrāmatā; 

5.3. nepieļauj darbības, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti 

un aizskar likumīgās tiesības un intereses. 

 

Pielikumā: Zemes vienības Daugavpilī, Vienības ielā 27, kadastra apzīmējums 0500 001 

0606, daļas 30 m
2
 platībā izvietojuma shēma. 

 

 

21.§ (541.) 

 

Par atļauju uzstādīt vides objektu “Vides objekts, veltīts Daugavpilī dzimušā poļu 

varoņa V.Raginisa piemiņai” uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3706, 

Marijas ielā 1E, Daugavpilī 

A.Nikolajevs, J.Lāčplēsis 

 

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

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

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, cita starpā nododot to 

publiskā lietošanā,   

izskatot Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 

6.augusta sēdes protokola izrakstu Nr.8, 

ievērojot to, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3706, Marijas ielā 1E, 

Daugavpilī, reģistrēta zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda, 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000192861,    
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ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras komitejas 2019.gada 

22.augusta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 22.augusta 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

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

1. Atļaut Latvijas Poļu Savienības (reģ.Nr.40008002404) Daugavpils nodaļai 

“Promieņ”, reģ.Nr.90000191921, juridiskā adrese: Varšavas iela 30, LV-5404, Daugavpils, 

(turpmāk - Biedrība) sabiedriskajām vajadzībām uzstādīt vides objektu “Vides objekts, veltīts 

Daugavpilī dzimušā poļu varoņa V.Raginisa piemiņai” uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai 

piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3706, Marijas ielā 1E, Daugavpilī.  

2. Noteikt, ka visus izdevumus, kas saistīti ar vides objekta “Vides objekts, veltīts 

Daugavpilī dzimušā poļu varoņa V.Raginisa piemiņai” projektēšanu, izbūvēšanu, uzstādīšanu 

un vides objektam piegulošās teritorijas labiekārtošanu sedz Biedrība.     

3. Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nodrošināt līguma 

“Par vides objekta, veltīta Daugavpilī dzimušā poļu varoņa V.Raginisa piemiņai,  uzstādīšanu 

uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3706, Marijas ielā 1E, Daugavpilī” 

sagatavošanu un organizēt tā noslēgšanu ar Biedrību. 

4. Līgumā “Par vides objekta, veltīta Daugavpilī dzimušā poļu varoņa V.Raginisa 

piemiņai, uzstādīšanu uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3706, Marijas       

ielā 1E, Daugavpilī” paredzēt, ka Biedrība:  

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

inţeniertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu;   

4.2. ievēro zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3706 noteiktos 

apgrūtinājumus un aprobeţojumus, ja arī tie nav ierakstīti zemesgrāmatā;  

4.3. atbild par vides objekta “Vides objekts, veltīts Daugavpilī dzimušā poļu varoņa 

V.Raginisa piemiņai” uzturēšanu.   

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.32 

 

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks           (personiskais paraksts)                       J.Lāčplēsis 

                                                                

 

 

 

Protokoliste                                  (personiskais paraksts)        I.Šķipare    

 

 

 

 

 


