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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 12.septembrī                                                                                             Nr.31 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta 

programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. 

2. Par nekustamā īpašuma Stacijas 47A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”. 

3. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

4. Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām” 

apstiprināšanu. 

5. Par atbalstu PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” 

projektam „No radošās idejas līdz radošajai uzņēmējdarbībai”. 

6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Mrija” no budžeta 

programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam no budžeta programmas 

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

8. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas pašvaldību savienība”. 

9. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 22.jūnija lēmumā Nr.538 „Par 

zemes gabala piešķiršanu nomā „SIA VITALA””. 

10. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102420, Balvu ielā 1C k-2, 30, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

11. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320507, Mazā Viršu iela 11, 

Daugavpils, pārdošanu. 

12. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000014709, Lāčplēša ielā 77, Daugavpilī, 

1/6 domājamās daļas pārdošanu. 

13. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram „Jaunība”. 

14. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

15. Par nodomu līguma noslēgšanu. 
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16. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

17. Par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7, pārdošanu. 

18. Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 008 0167, 0500 008 2977 un 

0500 008 0235 piekritību. 

19. Par nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 5A un Aleksandra ielā 11, Daugavpilī, 

pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

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

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

                                                                      V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

                                                                      J.Lāčplēsis,  I.Prelatovs, H.Soldatjonoka 

                                                                      A.Zdanovskis 

                                                                       

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                          I.Aleksejevs, Ž.Kobzeva, R,Golovans, I.Funte, N.Bikovska, T.Dubina, 

                                      E.Upeniece, E.Ugarinko, J.Oļenovs, J.Galapovs, A.Šapovals 

 

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                       I.Lagodskis 

 

  SIA “Ditton T” pārstāvis A.Kursītis 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  I.Dunaiskis, H.Meinarts, L.Virza, B.Jēkabsone                                                            

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte lūdz 

deputātus izskatīt divus papildjautājumus: 

1. “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 28.maija nolikumā Nr.5 

“Norēķinu kārtība par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo neizīrēto telpu 

apsaimniekošanu un kopīpašumā esošo daļu uzturēšanu””. 

        

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi lēmuma projektu iekļaut sēdes darba 

kārtībā? 

Iebildumu nav. 

 

2. “Par būvprojekta „Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana pie esoša futbola laukuma 

Stadiona ielā 1, Daugavpilī” 1.kārtas ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi lēmuma projektu iekļaut sēdes darba 

kārtībā? 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis 

lūdz deputātus izskatīt divus papildjautājumus: 
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1. “Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde””. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi lēmuma projektu iekļaut sēdes darba 

kārtībā? 

Iebildumu nav. 

 

2. “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmumā Nr.278 „Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta organizācijām no pamatbudžeta programmas „Sporta 

organizāciju atbalsts”””. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi lēmuma projektu iekļaut sēdes darba 

kārtībā? 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa lūdz deputātus 

izskatīt papildjautājumu ”Par apropriācijas palielināšanu”. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi lēmuma projektu iekļaut sēdes darba 

kārtībā? 

Iebildumu nav. 

 

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

pieciem papildjautājumiem. 

 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

  Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.  

 

 

1.§ (542) 

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības  

pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

I.Lagodskis, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 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., 12. un 13. punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 5.sepembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Par iegūto 2.vietu Eiropas spīdveja kausā U-19, piešķirt Artjomam Trofimovam naudas 

balvu 1194 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit četri euro) apmērā. 



4 
 

2. Par iegūto 2.vietu Eiropas spīdveja kausā U-19, piešķirt Ernestam Matjušonokam naudas 

balvu 1194 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit četri euro) apmērā. 

3. Piešķirt Ernesta Matjušonoka un Artjoma Trofimova trenerim Nikolajam Kokinam naudas 

balvu 597 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā. 

4. Naudas balvu izmaksai piešķirt līdzekļus 2985 EUR (divi tūkstoši deviņi simti 

astoņdesmit pieci euro) apmērā no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” apmērā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” 

(reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils) un apstiprināt 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta programmas 

(iestādes/pasākuma) ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumus saskaņā ar pielikumu.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

                  programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmuma un izdevuma tāmes grozījumi 

                  2019.gadam. 

 

2.§ (543) 

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas 47A, Daugavpilī, daļas nodošanu  

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils” 

I.Lagodskis, A.Elksniņš 

 

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

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas  4.¹ punktu, 

trešo, 3.¹, piekto un sesto daļu, izskatot biedrības „Hokeja klubs Daugavpils” iesniegumu 

(reģistrēts Daugavpils pilsētas domē 2019.gadā 12.augustā ar Nr.2465/1.2.-6) ar lūgumu nodot 

bezatlīdzības lietošanā telpas Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, ņemot vērā to, ka biedrības darbība 

veicina sporta attīstību Daugavpils reģionā un to, ka biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta 

2019.gada 26.aprīļa lēmumu Nr. 30.6-8.71/153251 piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada. 5.septembra atzinumu, ievērojot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Hokeja 

klubs Daugavpils” (reģistrācijas Nr.40008211112, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, 

Daugavpils) Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra numurs 

0500 001 5810, Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, daļu – neapdzīvojamās telpas Nr.23., Nr.24., 

Nr.25., Nr.26 (telpu grupas 003 daļa) ar kopējo platību 30.7 m², kas atrodas ēkas, būves kadastra 

apzīmējums 0500 001 5808 002, trešajā stāvā, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 

001 5810, 1882 m2 platībā 307/12867 domājamās daļas, un Īpašumā izvietoto kustamo mantu 

(turpmāk - manta), turpmāk viss kopā – Īpašums, līdz 2021.gada 24.jūlijam, bet ne ilgāk kā uz 

laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

2. Ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 001 5808 002, kopējā bilances vērtība uz 

31.07.2019. ir 379136.92 EUR( trīs simti septiņdesmit deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši 

euro un 92 centi) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 5810 bilances vērtība uz 

31.07.2019. ir 26778.45 EUR (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi euro un 

45 centi). 

3. Mantas kopēja bilances vērtība uz 31.07.2019. ir 0.00 EUR (nulle euro un 00 centi). 
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4 Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis ir biedrības “Hokeja klubs Daugavpils” mācību 

treniņu procesa nodrošināšana.  

5. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs.   

6. Biedrība “Hokeja klubs Daugavpils” ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto 

Īpašumu tikai šī lēmuma 3.punktā paredzētajam mērķim un lietot to tādējādi, lai nepasliktinātu 

tā stāvokli, nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar to saistītos izdevumus. 

7. Īpašums nododams atpakaļ, ja: 

7.1. Īpašums tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

7.2. biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils” tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss; 

7.3. iestājies 2021.gada 24.jūlijs un Daugavpils pilsētas dome nav pieņēmusi lēmumu par 

Īpašuma atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils”; 

7.4. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 

1.punktā norādītā termiņa.  

8. Pilnvarot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas Nr. 

90011647754, juridiskā adrese Stacijas iela 47A, Daugavpils) sagatavot un noslēgt līgumu par 

Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils”. 

 

Pielikumā: Kustamās mantas saraksts uz 1 lp. 

 

3.§ (544) 

 

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

I.Lagodskis, A.Elksniņš 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Daugavpils pilsētas domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu,  Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.septembra saistošos noteikumus 

Nr.19 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilētas domes 2019.gada 12.septembra saistošie noteikumi Nr.19 

                 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos 

                   noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas 

                   kārtība un apmērs”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

4.§ (545) 

 

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums  

sporta sacensībām” apstiprināšanu 

I.Lagodskis, A.Elksniņš 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz svītrot no lēmuma projekta 18.punktu, līdz tiks saņemti visi 

nepieciešamie atzinumi. 
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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 Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu un Finanšu komitejas 2019.gada 

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

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.septembra noteikumus Nr.4 

“Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām”. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28.septembra lēmumu 

Nr.525 (prot.Nr.32, 10.&) “Par noteikumu apstiprināšanu”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.septembra noteikumi Nr.4“Par kārtību, 

                   kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām”. 

 

5.§ (546) 

 

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādei “Sporta pārvalde” 

I.Lagodskis, A.Elksniņš 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

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

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta 

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

programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

par 3170 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

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

3170 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

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

                   programmas „ Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

                   grozījumi 2019.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

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

 grozījumi 2019.gadam. 

6.§ (547) 

 

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādei “Sporta pārvalde” 

I.Lagodskis, A.Elksniņš 

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

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 12.septembra atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 12.septembra atzinumu, atklāti 
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balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmumā Nr.278 “Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta organizācijām no pamatbudžeta programmas “Sporta 

organizāciju atbalsts” 3.punktā, aizstājot skaitli „EUR 55 000.00 (piecdesmit pieci tūkstoši euro 

00 centi)” ar skaitli “EUR 20 000.00 (divdesmit tūkstoši euro 00 centi).” 

 

7.§ (548) 

 

Par atbalstu PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” 

projektam „No radošās idejas līdz radošajai uzņēmējdarbībai” 

I.Kokina, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldības budžetiem” 30.pantu, Valsts Izglītības attīstības aģentūras 2019.gada 13.augusta 

Erasmus+ programmas projekta pieteikuma Nr.2019-1-LV01-KA202-060439 apstiprināšanas 

lēmumu Nr. 8.-11.1/4378,  Daugavpils pilsētas domes  2019. gada 5.septembra Izglītības un  

kultūras jautājumu komitejas atzinumu un  2019.gada 5.septembra Finanšu komitejas atzinumu, 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

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

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās 

partnerības  sektorā ar projektu “No radošās idejas līdz radošajai uzņēmējdarbībai” (akronīms 

CREDI, projekta numurs Nr.2019-1-LV01-KA202-060439) vadošā partnera lomā. 

2. Daugavpils   pilsētas  domei  nodrošināt  projekta  īstenošanai  priekšfinansējumu  

18353.00 EUR( astoņpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs eiro un 00 eirocenti)  
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

3. Daugavpils pilsētas domes lēmuma 2.punktā apstiprināto finansējumu iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetā.   

 

Pielikumā: 1. Projekta “No radošās idejas līdz radošajai uzņēmējdarbībai”/ “From creative idea 

                   to Creative  Entrepreneurship” (akronīms CREDI, projekta numurs Nr.2019-1- 

                   LV01-KA202-060439) apraksts. 

2. Projekta "No radošās idejas līdz radošajai uzņēmējdarbībai"/“From creative idea 

                   to Creative  Entrepreneurship” (akronīms CREDI, projekta numurs Nr.2019-1- 

                   LV01-KA202-060439)  ieņēmumu un izdevumu tāme 2019. – 2021. gadam.   

 

 

8.§ (549) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Mrija”  

no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

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

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

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

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

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

kultūrizglītības biedrības "Mrija"  (turpmāk – biedrība) 2019.gada 28.augusta pieteikumu,  

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 5.septembra 

atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 
 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  līdzfinansējumu Daugavpils Ukraiņu kultūrizglītības biedrībai "Mrija" 

(reģ.Nr.40008075323) 170,00 EUR apmērā (viens simts septiņdesmit euro) dalības braucienam, 

lai piedalītos Ukraiņu biedrības “Javir” jubilejas pasākumā “Javir 15” ar priekšnesumiem 

2019.gada 14. septembrī, Jēkabpilī .  
 2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

9.§ (550) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam no budžeta  

programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

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

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

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

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

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

dalības braucieniem,  Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 

3.septembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.septembra 

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

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  līdzfinansējumu biedrībai “NVO Padome “Varavīksne”|” 

(reģ.Nr.40008119717) 113,98 EUR apmērā (viens simts trīspadsmit euro un 98 centi) dalības 

braucienam, uz Aglonas Mizes muzeja izglītojošu pasākumu  “Maizes ceļš”, Aglonas novadā, 

š.ģ.19.septembrī.   
2. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Nedzirdīgo savienība” Daugavpils 

reģionālā biedrība (struktūrvienība) (reģ.Nr.40008000615, struktūrvienības 

Nr.90010808060) 181,50 EUR apmērā ( viens simts astoņdesmit viens euro, 50 centi) dalības 

braucienam, lai piedalītos Nedzirdīgo dienas koncertā, kas notiks š.ģ.28.septembrī, Rīgā. 

3.Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 
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10.§ (551) 

 

Par izstāšanos no biedrības “Latvijas pašvaldību savienība” 

R.Golovans, L.Jankovska, J.Lāčplēsis, R.Eigims, V.Kononovs,A.Elksniņš 

L.Jankovska jautā, kad Daugavpils pašvaldība griezās ar lūgumu biedrībā “Latvijas 

pašvaldību savienība”, vai visi lūgumi tika noraidīti? 

A.Elksniņš klāsta situāciju biedrībā, un uzskata, ka neredz nevienu argumentu, lai pilsēta 

turpinātu darboties šajā organizācijā. 

L.Jankovska jautā, kas ir mainījies, ka pašvaldība tagad grib izstāties no biedrības Latvijas 

pašvaldību savienība”? 

       J.Lāčplēsis atbild, ka tas vienmēr bijis diskutabls jautājums, līdz šim savienība neesot 

pakļāvusies politiskajām ietekmēm, taču tagad situācija ir mainījusies. 

R.Eigims atbild, ka neatbalsta izstāšanos no biedrības un atgādina, ka Rīgas un Krāslavas 

novads, kas iepriekš arī bija lēmuši par izstāšanos no biedrības, ir atjaunojuši savu dalību 

biedrībā. 

Debatēs piedalās A.Zdanovskis. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta ceturto daļu, biedrības „Latvijas 

pašvaldību savienība” statūtu 3.4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – 2 (R.Eigims, A.Zdanovskis ), ATTURAS – 

1 (L.Jankovska),   Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

Izstāties no biedrības „Latvijas pašvaldību savienība”. 

 

11.§ (552) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 22.jūnija lēmumā Nr.538  

„Par zemes gabala piešķiršanu nomā „SIA VITALA”” 

I.Funte, A.Elksniņš 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantu, Ministru 

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

tiesības noteikumi” 137.punkts, ņemot vērā: 

Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 22.jūnija lēmumu Nr.538 “Par zemes gabala piešķiršanu 

īstermiņa nomā SIA “VITALA” (reģ.Nr.40003646215) autostāvvietas ierīkošanai un teritorijas 

labiekārtošanai”, kas tika grozīts 2007.gada 13.septembrī ar lēmumu Nr.762;  

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2019.gada 

26.augusta lēmumu Nr.2-4.3/45 “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu”; 

starp Daugavpils pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VITALA” 2007.gada 

10.oktobrī noslēgto zemesgabala Daugavpilī, Šaurā ielā 31, nomas līgumu Nr.PZ 133;  

ka zemesgabals ir apbūvēts, jo nedzīvojamās ēkas Šaurā ielā 31, Daugavpilī, ar kadastra 

apzīmējumu 05000051907001, daļa atrodas uz zemesgabala ar kadastra Nr.05000051917, 

Daugavpilī, Šaurā ielā 31, ar kopējo platību 1295 m2, saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem; 

Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Informatīvo izdruku no Kadastra informācijas 

sistēmas teksta datiem uz 2019.gada 27.augustu; 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VITALA”, reģ.Nr.40003646215, juridiskā adrese Rušonu 

iela 17A, Rīga, 2019.gada 22.jūlija iesniegumu Nr.16/2019 “Par zemes nomas līguma 

pagarināšanu" (reģistrēta Daugavpils pilsētas domē 22.07.2019. Nr.1.2.-7/1908), ar lūgumu 

pagarināt nomas līguma termiņu; 
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ka nomnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VITALA” ir labticīgi pildījusi 2007.gada 

10.oktobrī noslēgtā zemesgabala Daugavpilī, Šaurā ielā 31, nomas līguma Nr.PZ 133 saistības 

– tai nav nenokārtotu parādsaistību,  

ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 5..septembra atzinumu, Finanšu 

komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 22.jūnija lēmumā Nr.538 “Par zemes 

gabala piešķiršanu nomā SIA “VITALA”” šādus grozījumus: 

1.1.  Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Iznomāt līdz 2037.gada 9.oktobrim sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VITALA” 

(reģistrācijas Nr.40003646215, juridiskā adrese: Rušonu iela 17A, Rīga), Daugavpils pilsētas 

pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu ar kadastra Nr.05000051917, Daugavpilī, Šaurā ielā 

31, 1295 m2 platībā, atbilstoši teritorijas plānojumā atļautai izmantošanai.” 

1.2.  Papildināt lēmuma 4.punktu ar 4.5.apakšpunktu un 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.5. jāuztur zemesgabalu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī jānodrošina, lai 

zemesgabalam piegulošā publiskās lietošanas esošā teritorija ir sakopta atbilstoši vietējās 

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

jāsedz ar uzturēšanu saistītos izdevumus. 

4.6. nomnieks atbild par ugunsdrošību zemesgabalā.”  

2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam saskaņā ar šo lēmumu sagatavot 

atbilstošu vienošanos par grozījumiem 2007.gada 10.oktobra starp Daugavpils pilsētas domi un 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VITALA”  zemesgabala Daugavpilī, Šaurā ielā 31, nomas 

līgumā Nr.PZ 133. 

 

12.§ (553) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102420,  

Balvu ielā 1C k-2, 30, Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, 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, 44.1panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000416784 un Nr.100000208553, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra lēmuma Nr.62 “Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības īpašumā esošo apbūvētu zemes gabalu atsavināšanu” 1.7.apakšpunkta izpildi, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 27.augusta sēdes protokolu Nr.8 (2.punkts), Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav,    Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 44 m2 platībā, kadastra apzīmējums 

05000102420, Balvu ielā 1C k-2, 30, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu      

370,00  EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi) apmērā. 
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     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra apzīmējums 

05000102420001(Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000208553), īpašniekam, turpmāk - 

Pircējs, par nosacīto cenu 370,00 EUR (trīs 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 Daugavpils tiesā, 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 budžetā.     

     6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas Daugavpils tiesā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances 

Zemesgabalu; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

13.§ (554) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320507,  

Mazā Viršu iela 11, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, 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, 44.1panta pirmo, otro un piekto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000537651 un Nr.100000508794, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmuma Nr.500 “Par zemes gabalu nodošanu 

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

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 27.augusta sēdes protokolu 

Nr.8 (5.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, atklāti balsojot: 

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

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

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

nolemj:  

      1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 604 m2 platībā, kadastra apzīmējums 

05000320507, Mazā Viršu iela 11,  Daugavpils  (turpmāk - Zemesgabals),  nosacīto  cenu 

1993,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit trīs eiro 00 centi) apmērā. 

      2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.05005320007 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000508794), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 1993,00 EUR 

(viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit trīs eiro 00 centi).  
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      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 Daugavpils tiesā, 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 budžetā.     

      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. 

 

14.§ (555) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000014709, Lāčplēša ielā 77,  

Daugavpilī, 1/6 domājamās daļas pārdošanu 

I.Funte, 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, 44.1panta pirmo, otro un piekto daļu, 44.panta ceturto daļu, 

Zemesgrāmatu apliecību, nodalījuma Nr.100000150070, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 

2019.gada 15.augusta lēmuma Nr.500 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai”    

1.3.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 27.augusta sēdes protokolu Nr.8 

(4.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 479 m2 platībā, kadastra apzīmējums 

05000014709, Lāčplēša ielā 77, Daugavpilī, 1/6 domājamās daļas nosacīto cenu 800,00 EUR  

(astoņi simti eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot zemes vienības 479 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000014709, Lāčplēša    ielā 

77, Daugavpilī, 1/6 domājamo daļu (turpmāk – Zemesgabals) uz tās esošo būvju, kadastra 

apzīmējumi: 05000014709001; 005; 006; 007, (Zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000150070), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 800,00 EUR (astoņi simti 

eiro 00 centi). 

     3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:  
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     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. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas Zemesgabalu nedalīt, neatsavināt un 

neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.5. zemes nomas maksu par Zemesgabala lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     3.6. īpašuma tiesības uz Zemesgabalu Pircējs var reģistrēt Daugavpils tiesā, nostiprinot ķīlas 

tiesības par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas 

apmērā.   

     4. Īpašuma departamentam nosūtīt ēku Lāčplēša ielā 77, Daugavpilī, īpašniekam 

atsavināšanas paziņojumu.        

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

budžetā. 

     6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

     6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz Zemesgabalu izbeigšanas (īpašuma tiesību 

nostiprināšanas Daugavpils tiesā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

bilances; 

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

pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

15.§ (556) 

 

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram „Jaunība” 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

3.punktu, 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo, trešo, trešo prim, ceturto 

un sesto daļu,  

     izskatot Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 2019.gada 16.augusta 

iesniegumu Nr.01-16/83 “Par telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā” (reģistrēts Daugavpils 

pilsētas domē, turpmāk – Dome, 2019.gada 16.augustā ar Nr.2509/1.2.-6) ar lūgumu nodot 

bezatlīdzības lietošanā neapdzīvojamās telpas 157,5 m2 platībā Smilšu ielā 92, Daugavpilī, 

Domes budžeta iestādes “Kultūras pils”, kuras grāmatvedības uzskaitē atrodas nekustamais 

īpašums Smilšu ielā 92, Daugavpilī, 2019.gada 26.augusta izziņu Nr.1.7/60 (reģistrēta Domes 

Īpašuma pārvaldīšanas departamentā ar Nr.2679/5.1.-1), 

     ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, 

Daugavpilī, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 05000052018001, ar bilances vērtību 

1179365,78 EUR (viens miljons simtu septiņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci 

eiro un 78 centi) un zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000052018, ar bilances vērtību 

35568,95 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro un 95 centi), daļa ir 

nepieciešama autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto 

tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 

skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 

organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un 

izglītības atbalsta iestādēm u.c.) realizācijai, kā arī to, ka bezatlīdzības lietošanā pieprasītās 

telpas tiks izmantotas bērnu un jauniešu labā, realizējot pašvaldības minēto funkciju, tās ir labā 

stāvoklī, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, Domes Izglītības un 
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kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 5.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram “Jaunība”, 

reģistrācijas Nr.90009737220, juridiskā adrese: Tautas iela 7, Daugavpils, turpmāk – Iestāde, 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.05000052018 

Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļu – ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000052018001 pirmā stāva 

neapdzīvojamās telpas 152,8 m2 platībā, kas telpu eksplikācijā atzīmētas ar Nr.63, 65, 70 – 77 

(telpu grupas 008 daļa), un zemesgabala 18016 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000052018, 

1528/95916 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums.  

     2. Uzdot Domes budžeta iestādei “Kultūras pils” sagatavot līguma projektu par Īpašuma 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Iestādei ar šādiem nosacījumiem: 

     2.1. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2025.gada 30.septembrim; 

     2.2. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Iestādes darbības nodrošināšana; 

     2.3. Iestāde ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 

2.2.punktā paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī 

nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus;  

     2.4. Iestādei ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja: 

     2.4.1. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 

2.1.punktā norādītā termiņa; 

     2.4.2. iestājies lēmuma 2.1.punktā noteiktais termiņš; 

     2.4.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim. 

     3. Pilnvarot Domes budžeta iestādes “Kultūras pils” vadītāju Aleksandru Rudzu parakstīt 

līgumu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.  

 

16.§ (557) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7.panta sesto daļu, 

9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu, 14.panta 

pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto daļu, 15.pantu,  24.pantu, likuma "Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, ņemot 

vērā Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas 5.septembra atzinumu, Finanšu komitejas 

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

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

ATTURAS – nav,    Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.septembra saistošos noteikumus 

Nr.20 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.septembra saistošie noteikumi Nr.20 

                  “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos  

http://likumi.lv/ta/id/166756-par-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
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                   noteikumos Nr.31 ”Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu 

                   jautājuma risināšanā”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

17.§ (558) 

 

Par nodomu līguma noslēgšanu 

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

L.Jankovska jautā, cik pašvaldībai būs jāiegulda finanšu līdzekļi, lai objektu atjaunotu? 

D.Krīviņa stāsta par vīzijām saistībā ar šo objektu. 

L.Jankovska uzskata, ka objektu nevajadzētu pirkt, nezinot skaidrus objekta izmantošanas 

mērķus. 

V.Kononovs izsaka priekšlikumu labot lēmuma projekta 7.punktā “30 dienas” uz “60 

dienām”. 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par priekšlikumu, 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: priekšlikums ir atbalstīts. 

 

Debatēs piedalās: A.Zdanovskis, I.Kokina, A.Broks, J.Dukšinskis. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.panta, kurš nosaka, ka pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikviena 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas 

vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu,  

ar mērķi sekmēt  bijušā sanatorijas kompleksa “Mežciems” degradētās teritorijas revitalizāciju 

un iesaistīšanu pilsētas attīstības apritē nākotnē,  

ievērojot Īpašnieka iepriekš doto mutisku piekrišanu Īpašuma pārdošanai pašvaldībai, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nodomu līgumu (pielikumā). 

2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru I.Aleksejevu parakstīt nodomu 

līgumu. 

3. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam  nodrošināt Nodomu līgumā minēta 

īpašuma tirgus novērtēšanas veikšanu.  

 

Pielikumā: Nodomu līguma projekts. 

 

18.§ (559) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto  

dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

I.Funte, A.Elksniņš 

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

īpašuma likuma 6.pantu, sakarā ar to, ka dzīvojamo māju 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļu 

īpašumi Nr.1,7,15,18,21,25,29,33,35,36, 1.Oficieru ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 
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Nr.1,3,4,5,6,11,18,22, Augstā ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.17,35,47,48,55,56,61, 

Aglonas ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.8,18,30,36,38,59,63,68,102, “387.km”, 

Daugavpilī, dzīvokļa īpašums Nr.2, netika privatizēti, un tie atrodas Daugavpils pilsētas 

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

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

N.Kožanova, 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. 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1202, 1456 m² platībā 300/15041 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1202, 1456 m² platībā 560/15041 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.1.3. dzīvokļa īpašumu Nr.15, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.15, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 011 1202, 1456 m² platībā 535/15041 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1202, 1456 m² platībā 498/15041 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1202, 1456 m² platībā 378/15041 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1202, 1456 m² platībā 314/15041 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.1.7. dzīvokļa īpašumu Nr.29, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.29, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 011 1202, 1456 m² platībā 504/15041 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1202, 1456 m² platībā 432/15041 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1202, 1456 m² platībā 379/15041 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 011 1202, 1456 m² platībā 324/15041 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

    1.2. 1.Oficieru ielā 6, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1613, 1462 m² platībā 379/11068 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1613, 1462 m² platībā 363/11068 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1613, 1462 m² platībā 466/11068 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1613, 1462 m² platībā 318/11068 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.2.5. dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 011 1613, 1462 m² platībā 338/11068 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1613, 1462 m² platībā 381/11068 kopīpašuma domājamā daļa; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1613, 1462 m² platībā 669/11068 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.2.8. dzīvokļa īpašumu Nr.22, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.22, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 011 1613, 1462 m² platībā 365/11068 kopīpašuma domājamās daļas. 

     1.3. Augstā ielā 8, Daugavpilī: 
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     1.3.1. dzīvokļa īpašumu Nr.17, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.17, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 019 0305, 4825 m² platībā 5160/379832 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 019 0305, 4825 m² platībā 3340/379832 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 019 0305, 4825 m² platībā 5380/379832 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 019 0305, 4825 m² platībā 5320/379832 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.3.5. dzīvokļa īpašumu Nr.55, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.55, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 019 0305, 4825 m² platībā 4590/379832 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 019 0305, 4825 m² platībā 5380/379832 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.3.7. dzīvokļa īpašumu Nr.61, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.61, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 019 0305, 4825 m² platībā 5360/379832 kopīpašuma domājamās 

daļas. 

     1.4. Aglonas ielā 3, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 0209, 5553 m² platībā 335/55417 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 0209, 5553 m² platībā 540/55417 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 0209, 5553 m² platībā 538/55417 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 0209, 5553 m² platībā 655/55417 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 0209, 5553 m² platībā 461/55417 kopīpašuma domājamā daļa; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 0209, 5553 m² platībā 460/55417 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 0209, 5553 m² platībā 532/55417 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.4.8. dzīvokļa īpašumu Nr.68, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.68, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 0209, 5553 m² platībā 459/55417 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.4.9. dzīvokļa īpašumu Nr.102, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.102, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 0209, 5553 m² platībā 683/55417 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.5. dzīvokļa īpašumu Nr.2 “387.km”, Daugavpilī, kuras sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, 

mājas, palīgceltnes un zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0322, 1522 m² platībā 

4620/18540 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. 
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19.§ (560) 

 

Par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 36.panta trešo daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, izpildot Daugavpils pilsētas 

domes 2019.gada 30.maija lēmumu Nr.340, 2019.gada 9.maija Vienošanos par dzīvokļa 

privatizāciju, kas noslēgta un iereģistrēta ar Nr.1283/1284 zvērinātas notāres I.Purvinskas 

prakses vietā Raiņa ielā 26, Daugavpilī, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 27.augusta sēdes protokolu 

Nr.8 (7.punkts), atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 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.7, kadastra Nr.0500 903 4703, 

Neretas ielā 15, Daugavpilī, nosacīto cenu 21300 EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti 

euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.7 īrnieces ģimenes 

loceklim (turpmāk – Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.7, kadastra Nr.0500 903 4703, Neretas 

ielā 15, Daugavpilī, par nosacīto cenu 21300 EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti euro), 

t.sk. mājai piesaistītā zemes gabala 2050 m² platībā, kadastra Nr.0500 005 0920, 645/22735 

domājamās daļas par 210,84 EUR (divi simti desmit euro 84 centi). 

     3. Pircējam, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

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

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

maksas daļas;  

3.4. īpašuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu var reģistrēt zemesgrāmatā, 

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo objektu nedalīt, neatsavināt un 

neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 

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

budžetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma noslēgšanas 

norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, 

Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.7 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot 

Pircējam atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

 

 

20.§ (561) 

 

Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 008 0167, 

 0500 008 2977 un 0500 008 0235 piekritību 

I.Funte, A.Elksniņš 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 6.punktu, Zemes pārvaldības likuma 

17.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta 5.daļu, Ministru 
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kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām 

piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktu, 11.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes 12.02.2009. lēmumu Nr.93 “Par Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu 

2006.-2018.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas 

plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” 

izdošanu”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības 

departamenta 19.08.2019. lēmumus Nr.2-4.1/90, Nr.2-4.1/91 un Nr.2-4.1/92, 19.08.2019. 

izziņas Nr.2-7/731,  Nr.2-7/732 un Nr.2-7/733, Daugavpils pilsētas zemes komisijas 

22.08.2019. izziņas Nr.1.3.-6/182, Nr.1.3.-6/183 un Nr.1.3.-6/184, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

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

        1. Atzīt par zemes starpgabaliem: 

     1.1. zemes vienību Vidzemes ielas 106 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 008 

0167, ar aptuveno platību 544 m2, 

     1.2. zemes vienību Artilērijas ielas 29 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 008 

2977, ar aptuveno platību 357 m2, 

     1.3. zemes vienību Zeltkalna ielas 33 rajonā, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 008 

0235, ar aptuveno platību 60 m2, 

jo tās turpmāk nav izmantojamas zemes reformas pabeigšanai, to platības ir mazākas par 

Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils 

pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

2006.-2018.gadam” paredzēto minimālo apbūves gabala platību, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 0500 008 0167, 0500 008 2977 un 0500 008 0235 piekrīt pašvaldībai un 

ierakstāmas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 

     Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas. 

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:  

     2.1. informēt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 0500 008 0167, 0500 008 2977 un 0500 008 0235 piekritību Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai; 

     2.2. veikt nepieciešamās darbības zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 008 0167, 0500 

008 2977 un 0500 008 0235, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vārda (nodokļu maksātāja Nr.90000077325).  

 

21.§ (562) 

 

Par nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 5A un Aleksandra ielā 11,  

Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā 

I.Funte, A.Elksniņš 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Daugavpils cietokšņa  saglabāšanas un attīstības padomes 

2019.gada 28.augusta lēmumu Nr.71 “Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” plāniem nojaukt 

dažas ēkas Daugavpils cietoksnī”, un to, ka nekustamie īpašumi Aleksandra ielā 5A, Daugavpilī 

(kadastra Nr.0500 011 0607) un Aleksandra ielā 11, Daugavpilī (kadastra Nr.0500 011 1624), 

pieder valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā un ir nepieciešamie Daugavpils 

pilsētas pašvaldības autonomās funkcijas – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras 

vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība 

kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), izpildei, 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 5.septembra sēdes protokolu Nr.18, 
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Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas 2019.gada 5.septembra atzinumu, 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

       Lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju (vienotais reģistrācijas numurs 

90000014724): 

1. apturēt ēkas Aleksandra ielā 5A un Aleksandra ielā 11, Daugavpilī, nojaukšanas 

procesus, novirzīt šo ēku nojaukšanai piešķirto finansējumu citu vidi degradējošo ēku vai 

izbūvju bez kultūrvēsturiskās vērtības nojaukšanai vai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 

pārvaldībā esošo ēku sakārtošanai un konservācijai; 

2. nodot Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības: 

- nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0500 011 0607, Aleksandra ielā 5A, Daugavpilī, kas sastāv 

no zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 011 0607, 739 m2 platībā un nedzīvojamās ēkas, 

būves kadastra apzīmējums 0500 011 0607 001,  

- nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0500 011 1624, Aleksandra ielā 11, Daugavpilī, kas sastāv 

no zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 011 1624, 1135 m2 platībā un nedzīvojamās ēkas, 

būves kadastra apzīmējums 0500 011 1624 001,  

kas ir nepieciešami Daugavpils pilsētas pašvaldības autonomās funkcijas - rūpēties par kultūru 

un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 

(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras 

pieminekļu saglabāšanai u.c.), izpildei. 

 

22.§ (563) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 28.maija nolikumā Nr.5 

“Norēķinu kārtība par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo neizīrēto telpu 

apsaimniekošanu un kopīpašumā esošo daļu uzturēšanu” 

I.Funte, A.Elksniņš 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 

septīto daļu, nodrošinot pašvaldības pienākumu pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz 

tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai izpildi, kā arī ņemot vērā Dzīvokļa īpašuma likuma 

13.panta prasības, kurš nosaka dzīvokļa īpašnieka pienākumu segt noteiktos izdevumus obligāti 

veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai, ievērojot Daugavpils pilsētas 

domes 2004.gada 9.decembra lēmumu Nr.880 “Par pilnvarojumu” un 2004.gada 15.decembra 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu Nr.D-2005/49, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

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

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 28.maija nolikumā Nr.5 “Norēķinu kārtība 

par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo neizīrēto telpu apsaimniekošanu un kopīpašumā 

esošo daļu uzturēšanu” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā: 

“2.2. Dzīvojamo un neapdzīvojamo telpu remontu nepieciešamību SIA “DDzKSU” 

motivē ar defektu aktu, kuru kopā ar tāmi iesniedz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram. 

Remontdarbi tiek veikti saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora apstiprināto 
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darbu tāmi, kura saskaņota ar Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženieri”.  

2. Izteikt 2.7.4.punktu šādā redakcijā: 

“2.7.4. darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru saskaņoja Īpašuma pārvaldīšanas 

departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženieris un apstiprināja 

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors”.  

 

23.§ (564) 

 

Par būvprojekta „Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana pie esoša futbola laukuma 

Stadiona ielā 1, Daugavpilī” 1.kārtas ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” 

I.Funte, 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 iestāžu 

grāmatvedības uzskaiti 99.punktu, ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta lēmumu 

Nr.78 apstiprināto Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” nolikuma 

1.punktu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 12.septembra atzinumu, 

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

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 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: 

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) būvprojekta „Tribīņu izbūve un moduļu ēku 

novietošana pie esoša futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī” 1.kārtas izveidoto vērtību 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, juridiskā 

adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401) saskaņā ar pielikumu. 

2.  Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu – 

pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” vērtību 

saraksts. 

 

24.§ (565) 

 

Par apropriācijas palielināšanu 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 

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

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

noteikumu Nr.5„Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”,  

ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 2019.gada 12.septembra atzinumu, atklāti balsojot: 

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

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

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

nolemj: 
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Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: 

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu. 

 

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

finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.40 

 

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                                 A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                         (personiskais paraksts)                                  S.Rimicāne   

 

 


