LATVIJAS REPUBLIKAS
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

SĒDES PROTOKOLS
Daugavpilī

2019.gada 24.oktobrī

Nr.34

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ
SĒDE SASAUKTA plkst. 14.00
SĒDI ATKLĀJ
plkst. 14.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602 „Par
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas
pakalpojumu cenrādi”.
2. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās
saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām.
3. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugava Chess”.
4. Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādei „Kultūras pils”.
5. Par līdzekļu ieplānošanu lifta ierīkošanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas
teritoriālā centra ēkā.
6. Par apropriācijas pārdali.
7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta
programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
8. Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai „Volejbola klubs „miLATss”.
9. Par grozījumiem profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Ledus
sporta skola” nolikumā.
10. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”.
11. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojumu
cenrādi.
12. Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā.
13. Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā.
14. Par apropriācijas palielināšanu PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai
„Saules skola”.
15. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.septembra lēmumā Nr.500.
16. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra lēmumā Nr.564.
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17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem biedrībai „Fitnesa Federācija” no
budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Intelektuālo spēļu klubs
„Erudīts” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
19. Par projekta Nr.EKII-2/3 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
20. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām.
21. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašuma uzskaiti.
22. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai „Saules stariņi”.
23. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103014, Balvu ielā 1C k-30 – 931,
Daugavpilī, pārdošanu.
24. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283959, Butļerova ielā 1 k-6 – 109,
Daugavpilī, pārdošanu.
25. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260107, 18.novembra ielā 370,
Daugavpilī, pārdošanu.
26. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210663, Senlejas ielā 45, Daugavpilī,
pārdošanu.
27. Par zemes vienības, kadastra Nr.05000392205, Rožu ielas 6 rajonā, Daugavpilī,
pārdošanu izsolē.
28. Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32
nodošanu atsavināšanai.
29. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0093, nodošanu atsavināšanai.
30. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
31. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.476 „Par
zemes gabala iedalīšanu nomā”.
32. Par zemes gabala Raiņa ielā 1, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu.
33. Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 kadastra numurs
0500 903 3568, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
34. Par zemes vienības, Dravnieku iela 21, Daugavpils, izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma slēgšanu.
35. Par zemes vienības, Puškina ielas 53 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu
un pirkuma līguma slēgšanu.
36. Par zemes vienības, Tērvetes ielas 20 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš
SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti – A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš,
A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs,
N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis,
I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis
SĒDĒ NEPIEDALĀS - 2 Domes deputāti – R.Eigims – iemesls nav zināms
L.Jankovska – iemesls nav zināms
SĒDĒ PIEDALĀS

- pašvaldības administrācijas darbinieki:
I.Aleksejevs, Ž.Kobzeva, R,Golovans, I.Funte, D.Krīviņa,
V.Oļenovs, E.Upeniece, A.Mahļins, I.Šalkovskis
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- pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:
J.Šapkova, M.Čačka, A.Pudāns, A.Rudzs, V.Plonis, I.Lagodskis,
K.Junkule, E.Kuzmina, M.Isupova, K.Ivancova, S.Špandaruka
- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji:
I.Dunaiskis, A.Meinards
SĒDI PROTOKOLĒ - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne
Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž. Kobzeva lūdz deputātus iekļaut domes
sēdes darba kārtībā papildjautājumu ”Par atļauju Jānim Lāčplēsim savienot amatus”.
Sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā deputātiem, vai ir iebildumi par papildjautājuma
iekļaušanu darba kārtībā.
Iebildumu nav.
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa lūdz deputātus
iekļaut domes sēdes darba kārtībā trīs papildjautājumus:
1. “Par līdzekļu ieplānošanu projektam Nr.4.2.2.0/17/I/062”.
Sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā deputātiem, vai ir iebildumi par papildjautājuma
iekļaušanu darba kārtībā.
Iebildumu nav.
2. “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 16.11.2018. lēmumā Nr.614 „Par atbalstu
projektam”.
Sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā deputātiem, vai ir iebildumi par papildjautājuma
iekļaušanu darba kārtībā.
Iebildumu nav.
3. ”Par līdzekļu ieplānošanu projektam „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
veicināšana Latvijā un Krievijā””.
Sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā deputātiem, vai ir iebildumi par papildjautājuma
iekļaušanu darba kārtībā.
Iebildumu nav.
Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar
četriem papildjautājumiem.
atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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.§

(626)
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Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602
„Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs” maksas pakalpojumu cenrādi”
M.Čačka, A.Elksniņš
Sakarā ar izstādes „Jūgendstils” no “Aleksandra Vasiļjeva fonda” kolekcijas ekspozīciju
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”, saskaņā ar
2019.gada 8.maija līgumu Nr.022/2018, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.februāra
noteikumiem “Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, maksas pakalpojumu
ieņēmumu un izdevumu uzskaiti”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas
2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot:, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks,
J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmuma Nr.602 „Par Daugavpils
pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu
cenrādi” 1.1. punktu lasīt sekojošajā redakcijā
Nr.
p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Cena bez PVN,
EUR

PVN,
EUR

Cena ar
PVN,
EUR

1 biļete

5.00

0*

5.00

Ieejas biļete DMRMC
apmeklējumam:
 C sektors

2. Grozījums ir spēkā laika periodā no 2019.gada 15.novembra līdz 2020.gada
19.janvārim.
2.§

(627)

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām
A.Pudāns, I.Prelatovs, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 „Komunālās
saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils)
pamatbudžeta programmām:
1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana un
veidošana” par 9054 EUR saskaņā ar 1.pielikumu.
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2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Pilsētas vides objektu uzturēšana un
veidošana” par 9054 EUR saskaņā ar 2.pielikumu.
Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta
programmas „Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana un veidošana” ieņēmumu un
izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam.
2.Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta
programmas „Pilsētas vides objektu un veidošana ” ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi 2019.gadam.

3.§

(628)

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugava Chess”
J.Šapkova, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas ceturto prim punktu, trešo, trešo prim,
piekto un sesto daļu, izskatot biedrības “Daugava Chess” 2019.gada 3.oktobra iesniegumu
(reģistrēts Latgales Centrālajā bibliotēkā, turpmāk – Bibliotēka, 03.10.2019. ar Nr.1.-14./50) ar
lūgumu bezatlīdzības lietot neapdzīvojamās telpas 18.novembra ielā 161, Daugavpilī biedrības
“Daugava Chess” darbības nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta 2016.gada 10.oktobra lēmumu Nr.30.6-8.2/83875 biedrībai “Daugava Chess” ir
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 17.oktobra
atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 “Daugava
Chess”, reģistrācijas Nr.40008254978, juridiskā adrese: Marijas iela 3-9, Daugavpils, turpmāk
– Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500
004 5209, daļu – neapdzīvojamās telpas (telpu grupa 001, telpas Nr.28, Nr.29) 39.2 m2 platībā
18.novembra ielā 161, Daugavpilī, būves kadastra apzīmējums 0500 004 5209 001, un
zemesgabala 557 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 5209, 392/14247 domājamās
daļas, turpmāk – Īpašums.
2. Ēkas 18. novembra ielā 161, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 004 5209 001
bilances vērtība uz 01.10.2019. sastāda 85121.10 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši viens simts
divdesmit viens euro un 10 centi), zemes gabala 18. novembra ielā 161, Daugavpilī, ar kadastra
apzīmējumu 0500 0045209 bilances vērtība uz 01.10.2019. sastāda 2475.80 EUR (divi tūkstoši
četri simti septiņdesmit pieci euro un 80 centi).
3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2021.gada 31.oktobrim, bet ne ilgāk kā
uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – biedrības darbības nodrošināšana saskaņā ar
statūtiem.
5. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma
4.punktā paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī
nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus.
6. Nododamais Īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
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7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu
atpakaļ, ja:
7.1. tiek lauzts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma
3.punktā norādītā termiņa;
7.2. iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš vai nosacījums;
7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim.
8. Uzdot Latgales Centrālajai bibliotēkai sagatavot līguma projektu par Īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā Biedrībai.
9. Pilnvarot Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāju parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā.

4.§

(629)

Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādei „Kultūras pils”
A.Rudzs, 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
Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” vēstuli Nr.1.7/129 no 2019.gada
16.oktobra, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 līdzekļus Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādei “Kultūras pils” no
pašvaldības budžetā plānotā finansējuma investīciju projektiem (izņemot ES un citu finanšu
instrumentu finansētie projekti) 3 036 EUR (trīs tūkstoši trīsdesmit seši euro, 00 centi) apmērā,
kanalizācijas sistēmas avārijas remontdarbiem sporta zālē, Smilšu ielā 92, Daugavpilī.
2. Apstiprināt pamatbudžeta programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu
tāmes 2019.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1 un pielikumu Nr.2.
Pielikumā: 1. Plānotā finansējuma investīciju projektiem (izņemot ES un citu finanšu
instrumentu finansētie projekti) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi
2019.gadam.
2.Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” pamatbudžeta
programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi 2019.gadam.

5.§

(630)

Par līdzekļu ieplānošanu lifta ierīkošanai Daugavpils
pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā
V.Plonis, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.apakšpunktu,
Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras DPD 2019/109 “Lifta ierīkošana Daugavpils
pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā, 18. novembra ielā 354A, Daugavpilī”
komisijas 2019.gada 10.septembra lēmumu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo
jautājumu komitejas 2019.gada 17.oktobra sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu
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komitejas 2019.gada 17.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks,
J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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:
Līguma saistību izpildei ar SIA „Energobaltika” (vien.reģ.Nr.41503028198, juridiskā adrese
Ģimnāzijas iela 5-2,4, Daugavpils, LV-5401) par lifta ierīkošanu Daugavpils pensionāru
sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā, 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī,
88 747,12EUR apmērā paredzēt 2019. un 2020.gadā finansējumu Daugavpils pensionāru
sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram no pašvaldības līdzekļiem šādā kārtībā:
2019.gadā – 19 494,31 EUR
2020.gadā – 69 252,81 EUR.

6.§

(631)

Par apropriācijas pārdali
V.Plonis, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu
komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas
2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš,
A.Gržibovskis, 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 izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Daugavpils pilsētas domes Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra
(reģ.Nr.90000065913, juridiskā adrese: 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī) pamatbudžeta
apakšprogrammā “Sociālo programmu investīciju projekti”.
Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra
pamatbudžeta apakšprogrammas „Sociālo programmu investīciju projekti”
ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam.

7.§

(632)

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības
pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
I.Lagodskis, A.Broks, 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 17.oktobra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu
komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis,
A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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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1. Par iegūto 2.vietu Pasaules čempionāta ratiņpaukošanā piešķirt Dmitrijam Valainim
naudas balvu 5691 EUR (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro) apmērā.
2. Piešķirt Dmitrija Valaiņa trenerim Aleksandram Pļaskinam naudas balvu 2845 EUR
(divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro) apmērā.
3. Naudas balvu izmaksai piešķirt līdzekļus 8536 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti
trīsdesmit seši 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.

8.§

(633)

Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai „Volejbola klubs „miLATss”
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 „Volejbola klubs “miLATss”” iesniegumu
(reģistrēts Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sporta pārvalde” 2019.gadā 23.septembrī
ar Nr.1.11/690) ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošana telpas Kandavas ielā 17A, Daugavpilī,
mācību – treniņu procesa nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka biedrības darbība veicina sporta
attīstību Daugavpils reģionā un to, ka biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta 2008.gada
29.septembra lēmumu Nr.226 (2015.gada 30.janvāra lēmums Nr.8.5-9/L-3717 - grozījumi
2008.gada 29.septembra lēmumā Nr.226) piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss,
Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 17.oktobra sēdes atzinumu,
Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra sēdes atzinumu, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, 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 – nav, ATTURAS – 1
(A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Volejbola
klubs “miLATss”” (reģistrācijas Nr.40008126901, juridiskā adrese: Arodu iela 88, Daugavpils)
Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 001 0915,
Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļu – neapdzīvojamās telpas Nr.30 (telpu grupas 001 daļa)
un Nr.32, Nr.33., Nr.34., Nr.35., Nr.41., Nr.42., Nr.43., Nr.44 (telpu grupas 003 daļa), ar kopējo
platību 745.8 m², kas atrodas ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 001 0909 001, pirmajā
stāvā un puspagrabstāvā, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0915 daļas (zemes
vienības kadastra apzīmējums 0500 001 0915 8002) 4452 m2 platībā 7458/36428 domājamās
daļas, turpmāk – Īpašums, saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā noteikto līdz 2024.gada 31.janvārim,
bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
2. Ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 001 0909 001, kopējā bilances vērtība uz
30.09.2019. ir 576804,73 EUR (pieci simti septiņdesmit seši tūkstoši astoņi simti četri euro un
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73 centi) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0915 bilances vērtība uz
30.09.2019. ir 62180,92 EUR (sešdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit euro un 92
centi).
3. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis ir biedrības “Volejbola klubs “miLATss””
mācību treniņu un sacīkšu procesa nodrošināšana, atbilstoši ar Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestādi „Sporta pārvalde” saskaņotam grafikam, ievērojot Daugavpils pilsētas domē dibināto
profesionālo ieviržu sporta izglītības iestāžu mācību – treniņu un sacīkšu procesu.
4. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs.
5. Biedrība “Volejbola klubs “miLATss”” 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.
6. Īpašums nododams atpakaļ, ja:
6.1. Īpašums tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;
6.2. biedrībai “Volejbola klubs “miLATss”” tiek anulēts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss;
6.3. iestājies 2024.gada 31.janvāris un Daugavpils pilsētas dome nav pieņēmusi lēmumu
par Īpašuma atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Volejbola klubs
“miLATss””;
6.4. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma
1.punktā norādītā termiņa.
7. 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 “Volejbola klubs “miLATss””.

9.§

(634)

Par grozījumiem profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes
“Daugavpils Ledus sporta skola” nolikumā
K.Junkule, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Daugavpils
pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 17.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis,
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 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Ledus sporta skola”
nolikumā Nr.5 (turpmāk - nolikums), kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada
17.maija lēmumu Nr.231 “Par Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas reorganizāciju,
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” un
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola”
dibināšanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt nolikuma 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Iestādes juridiskā adrese ir Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, LV-5401.”

10.§

(635)
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Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”
E.Kuzmina, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību" 13.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 24.oktobra saistošos noteikumus Nr.24
“Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti””.
Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra saistošie noteikumi Nr.24
“Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”” un to
paskaidrojuma raksts.

11.§

(636)

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi
E.Kuzmina, H.Solatjonoka, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu un Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.maija
rīkojumu Nr.117 “Par noteikumu apstiprināšanu”, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes
(turpmāk – Domes) Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu un Finanšu
komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis,
A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”
(reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī, turpmāk – Dienests)
maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Dienesta cenrādi maksas pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi
saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.
4. Ar 2020.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Domes 2018.gada 17.maija lēmumu Nr.245
“Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža
apstiprināšanu”.
Pielikumā: 1. Dienesta maksas pakalpojumu cenrādis.
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2. Dienesta cenrādis maksas pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi.

12.§

(637)

Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā
M.Isupova, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas
2019.gada 15.oktobra vēstulē Nr.4-9.1e/19/3152 “Par vadītāju saskaņošanu” doto
saskaņojumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis,
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. Iecelt Svetlanu Špandaruku Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja amatā.
2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu noslēgt darba
līgumu ar Svetlanu Špandaruku atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

13.§

(638)

Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā
M.Isupova, A.Elksniņš
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas
2019.gada 15.oktobra vēstulē Nr.4-9.1e/19/3152 “Par vadītāju saskaņošanu” doto
saskaņojumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis,
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. Iecelt Kristīnu Ivancovu Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
amatā.
2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu noslēgt darba
līgumu ar Kristīnu Ivancovu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

14.§

(639)

Par apropriācijas palielināšanu PIKC Daugavpils
Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”
I.Kokina, A.Elksniņš
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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. Palielināt apropriāciju PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”
(reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules iela 6/8, Daugavpils) pamatbudžeta programmai
„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt apropriāciju PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules
skola” (reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules iela 6/8, Daugavpils) pamatbudžeta
programmai „Interešu izglītība” saskaņā ar 2.pielikumu.
Pielikumā: 1. PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola” pamatbudžeta
programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”
ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi.
2. PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola” pamatbudžeta
programmas „Interešu izglītība” ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam.

15.§

(640)

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.septembra lēmumā Nr.500
Ž.Kobzeva, A.Elksniņš
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 31.janvāra
saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi
Nr.2) 2.2.2., 2.3.1, 3.2., 4.1. un 4.5. punktu, ņemot vērā starp Domi un Rīgas Stradiņa
universitāti 2014.gada 22.oktobrī noslēgto līgumu par pašvaldības stipendiju izmaksu, izskatot
Jūlijas Starinskas 2019.gada 30.septembra iesniegumu, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
2019.gada 30.septembra vēstuli Nr.1.14/786, kurā norādīts, ka Jūlija Starinska ir pārcelta uz
valsts apmaksāto (budžeta) vietu, kā rezultātā ir nepieciešams pārtraukt segt apmācības
izdevumus, kas saistīti ar Jūlijas Starinskas apmācību un piešķirt stipendiju Noteikumu Nr.2
3.2.punktā noteiktajā apmērā,
Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, Domes
Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks,
J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 šādus grozījumus Domes 2018.gada 28.septembra lēmumā Nr.500 “Par atbalstu
rezidentiem”:
1.1.svītrot 1.1.punktu;
1.2.papildināt ar 2.8.punktu šādā redakcijā:
“2.8. Jūlijai Starinskai.”;
1.3. svītrot 3.1.punktu.
2. Domes Finanšu nodaļai veikt līdzekļu pārdali atbilstoši pieņemtajam lēmumam.

16.§

(641)
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Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra lēmumā Nr.564
Ž.Kobzeva, A.Elksniņš
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 31.janvāra
saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi
Nr.2) 2.2.2., 2.3.1, 3.2., 4.1. un 4.5. punktu, ņemot vērā starp Domi un Rīgas Stradiņa
universitāti 2014.gada 22.oktobrī noslēgto līgumu par pašvaldības stipendiju izmaksu, izskatot
Žannas Bojarunes 2019.gada 30.septembra iesniegumu, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
2019.gada 30.septembra vēstuli Nr.1.14/786, kurā norādīts, ka Žanna Bojarune ir pārcelta uz
valsts apmaksāto (budžeta) vietu, kā rezultātā ir nepieciešams pārtraukt segt apmācības
izdevumus, kas saistīti ar Žannas Bojarunes apmācību, un piešķirt stipendiju Noteikumu Nr.2
3.2.punktā noteiktajā apmērā,
Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, Domes
Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks,
J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 šādus grozījumus Domes 2018.gada 30.oktobra lēmumā Nr.564 “Par atbalstu
rezidentiem”:
1.1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Piešķirt Žannai Bojarunei pašvaldības stipendiju 220,00 EUR (divi simti divdesmit euro)
apmērā ik mēnesi, izmaksu veicot sākot ar 2019.gada oktobri, uz visu rezidentūras laiku.”.
1.2. Svītrot 2.punktu.
2. Domes Finanšu nodaļai veikt līdzekļu pārdali atbilstoši pieņemtajam lēmumam.

17.§

(642)

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem biedrībai „Fitnesa Federācija” 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 biedrības "Fitnesa
Federācija" (turpmāk – biedrība) 2019.gada 19.septembra pieteikumu, Daugavpils pilsētas domes
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, Daugavpils pilsētas
domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, 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 – nav, ATTURAS – 1
(A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj:
1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai "Fitnesa Federācija" (reģ.Nr.40008050264)
660,00EUR apmērā (seši simti sešdesmit euro) dalības braucieniem uz valsts organizētajiem
izlases treniņiem Latvijas bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas treneru vadībā, lai
sagatavoties un piedalīties IFBB Pasaules fit model čempionātā Rīgā, 2019.gada novembrī.
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt
biedrībai.
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18.§

(643)

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Intelektuālo spēļu klubs
„Erudīts” 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 biedrības “Intelektuālo
spēļu klubs “Erudīts”” (turpmāk – biedrība) 2019.gada 15.oktobra pieteikumu, Daugavpils pilsētas
domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, Daugavpils
pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 “Intelektuālo spēļu klubs “Erudīts””
(reģ.Nr.40008015288) 420,00 EUR apmērā (četri simti divdesmit euro) dalības braucienam, lai
piedalītos Intelektuālo spēļu turnīru sērijas “Baltic Cup – 2019” piektajā posmā, 2019.gada 1617. novembrī Saulkrastos.
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt
biedrībai.
19.§

(644)

Par atļauju Jānim Lāčplēsim savienot amatus
Ž.Kobzeva, A.Elksniņš
Deputāts J.Lāčplēsis nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par
piektās daļas 1. un 2.punktu, izskatot iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, konstatējot, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš,
A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs,
H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome
nolemj:
Atļaut Jānim Lāčplēsim savienot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka
amatu Daugavpils pilsētas domē (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1,
Daugavpils, LV-5401) ar Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu un
Latgales SEZ uzraudzības padomes priekšsēdētāja amatu Latgales plānošanas reģionā
(reģ.Nr.90002181025, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601).
20.§

(645)
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Par projekta Nr.EKII-2/3 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu
D.Krīviņa, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 2019.gada 14.februāra Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.48 apstiprināto
Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības
uzskaiti 99.punktu, 2016.gada 4.oktobra Līgumu par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” Nr.EKII-2/3 īstenošanu,
nodrošinot projekta sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura galvenais mērķis ir Daugavpils
26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī energoefektivitātes uzlabošana,
veicot ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku, kas atbilst Latvijas Republikas valsts
budžeta apakšprogrammas 33.02.00 „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti”
īstenošanas noteikumu prasībām, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis,
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:
Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk Projekts) ietvaros
izveidoto vērtību Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā
adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401) saskaņā ar pielikumu.
2. Projekta īstenošanas laikā un 5 (piecus) gadus pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa:
2.1. nodrošināt Projekta un tā rezultātu (tajā skaitā ēkas) atbilstību Konkursa īstenošanu
regulējošajos MK noteikumos noteiktajiem nosacījumiem EKII finansējuma piešķiršanai;
2.2. izmantot Projekta rezultātus tikai Projektā paredzētajiem mērķiem, t.sk. nenorādīt
projektā sasniegto CO2 emisiju samazinājumu un enerģijas patēriņu apkurei uz ēkas aprēķina
platību gadā citās finansējuma programmās un individuālā atbalsta programmās;
2.3. nodrošināt, ka Projekta ietvaros iepirktās vai radītās vērtības (uzstādītās tehnoloģijas,
iekārtas un sistēmas, kā arī izbūvētās, pārbūvētās un atjaunotās būves) atrodas Projekta
īstenošanas vietā un nav atsavinātas, ieķīlātas, norakstītas, demontētas vai nojauktas, un tiek
izmantotas saskaņā ar Projektā norādīto Projekta mērķa sasniegšanai;
2.4. nodrošināt to, ka ēkai (vai funkcionāli saistītām ēkām), kurā veiktas Projekta aktivitātes,
netiks mainīts lietošanas veids un tā (tās) netiks nojaukta, pārbūvēta vai izīrēta trešajām
personām saimnieciskās darbības veikšanai;
2.5. uzturēt un saglabāt Projekta ietvaros iepirktās un uzstādītās tehnoloģijas, iekārtas un
sistēmas, kā arī izbūvētās, pārbūvētās un atjaunotās būves, un atjaunot vai atvietot tās zādzības
gadījumā vai gadījumā, ja tās tiek bojātas vai iznīcinātas, no apdrošināšanas atlīdzības vai
saviem līdzekļiem pilnā apmērā (ja apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama).
3. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu –
pieņemšanu.
Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei vērtību saraksts.

21.§

(646)

Par līdzekļu ieplānošanu projektam Nr.4.2.2.0/17/I/062
D.Krīviņa, A.Elksniņš
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D.Krīviņa lūdz papildināt lēmuma projektu ar 2.punktu “2. Pilnvarot Domes
izpilddirektoru parakstīt attiecīgus līgumus.”
Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi par priekšlikumu?
Iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.apakšpunktu, 2018.gada 18.jūlijā ar Centrālo finanšu līguma aģentūru noslēgto
Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/17/I/062 īstenošanu,
Daugavpils pilsētas domes 26.10.2017. lēmumu Nr.597 “Par atbalstu projektam” ar
grozījumiem 30.05.2019. lēmumu Nr. 332, iepirkumu procedūras Nr. DPD 2019/12 komisijas
09.05.2019. lēmumu, iepirkumu procedūras Nr. DPD 2018/44 komisijas 13.06.2018. lēmumu,
cenu aptaujas „Autoruzraudzības veikšana projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana
Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” ietvaros”
(identifikācijas numurs AD 2019/31) rezultātiem, Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu
“Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu
pieprasījumiem”, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2019.gada 24.oktobra
atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 24.oktobra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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. Līgumu saistību izpildei un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta
Nr.4.2.2.0/17/I/062 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Stropu pamatskolas attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” ietvaros būvdarbu veikšanai ar PS
"VANPRO un NORDSERVISS", reģistrācijas Nr.41503061671, būvuzraudzības veikšanai ar
SIA “Rem Pro”, reģ.Nr.41503041904, un autoruzraudzības veikšanai ar SIA “INRI”,
reģ.Nr.41503010158,
finansējumu paredzēt 620 458 EUR apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai no
aizņemtajiem līdzekļiem šādā kārtībā:
2020.gadā – 591 578 EUR;
2021.gadā – 28 880 EUR.
2. Pilnvarot Domes izpilddirektoru parakstīt attiecīgus līgumus.

22.§

(647)

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 16.11.2018.
lēmumā Nr.614 „Par atbalstu projektam”
D.Krīviņa, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu un
27.apakšpunktu, 2019.gada 15.maijā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
noslēgto Subsīdiju līgumu par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020. gadam projekta Nr. LV-RU-002 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
veicināšana Latvijā un Krievijā” īstenošanu, Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras
Nr. DPD 2018/67 “Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas restaurācija un pieguļošās
infrastruktūras labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī” komisijas 2018.gada
22.novembra lēmumu, Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras Nr. DPD 2019/25
“Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos 2019.gadā” komisijas
2019. gada 17.jūnija lēmumu E daļā, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 16.novembra
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lēmumu Nr. 614 “Par atbalstu projektam”, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas
2019.gada 24.oktobra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada
24.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš,
A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs,
H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 2 (V.Kononovs, A.Zdanovskis), Daugavpils
pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt šādus grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 16. novembra lēmumā
Nr.614 „Par atbalstu projektam”:
1.1. Lēmuma pielikumā „Projekta Nr. LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma
saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā” apraksts”, izteikt sadaļu „Projekta izmaksas”
šādā redakcijā:
Projekta kopējās izmaksas: 3492550 EUR, t.sk.
Daugavpils daļa: 1894916 EUR, no kuriem
1246400 EUR – ERAF līdzekļi (90%)
69244 EUR – Valsts budžeta finansējums (5%)
69245 EUR – pašvaldības līdzfinansējums (5%)
510027 EUR – pašvaldības finansējums investīciju objekta pilnīgai pabeigšanai
Pielikumā: Projekta Nr. LV-RU-002 “Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un
veicināšana Latvijā un Krievijā” apraksts.

23.§

(648)

Par līdzekļu ieplānošanu projektam „Kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”
D.Krīviņa, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.apakšpunktu, 2019.gada 15.maijā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju noslēgto Subsīdiju līgumu par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam projekta Nr.LV-RU-002 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
veicināšana Latvijā un Krievijā” īstenošanu, Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras
Nr.DPD 2018/67 “Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas restaurācija un pieguļošās
infrastruktūras labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī” komisijas 2018.gada 22.novembra
lēmumu, Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras Nr.DPD 2019/25 “Būvuzraudzības
veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos 2019.gadā” komisijas 2019.gada 17.jūnija
lēmumu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 16.novembra lēmumu Nr.614 “Par atbalstu
projektam”, Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par 2019.gada kopējo pašvaldību
aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem” un Daugavpils pilsētas domes
Attīstības komitejas 2019.gada 24.oktobra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu
komitejas 2019.gada 24.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis,
A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis,
I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 2 (V.Kononovs, A.Zdanovskis),
Daugavpils pilsētas dome nolemj:
1. Projekta Nr.LV-RU-002 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana
Latvijā un Krievijā” līgumu saistību izpildei un objekta „Daugavpils cietokšņa Pulvera pagraba
restaurācija un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī” pilnīgai
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pabeigšanai paredzēt finansējumu 510 027 EUR apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai
no aizņemtajiem līdzekļiem šādā kārtībā:
2020.gadā – 482 579 EUR,
2021.gadā – 27 448 EUR.
2. Pilnvarot Domes izpilddirektoru parakstīt attiecīgus līgumus.

24.§

(649)

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām
I.Funte, 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”, Daugavpils
pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 domes (reģ.Nr.90000077325
juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmām:
1.Samazināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā „Pašvaldības līdzfinansējums
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju atjaunošanai” par 92983 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti
astoņdesmit trīs eiro) saskaņā ar 1. pielikumu.
2.Samazināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā “Pašvaldības mājokļu un
teritoriju
uzturēšana un apsaimniekošana” par 7155 EUR (septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit četri
eiro) saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Pašvaldības līdzfinansējums
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” par 100138 EUR
(viens simts tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi eiro) saskaņā ar 3.pielikumu.
Pielikumā:1.Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta apakšprogrammas „Pašvaldības
līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu
labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai” ieņēmumu un
izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam.
2. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta apakšprogrammas „Pašvaldības
mājokļu
un teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi 2019.gadam.
3. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Pašvaldības
līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam.

25.§

(650)

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašuma uzskaiti
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I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu,
sakarā ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības
vārda, ko apliecina zemesgrāmatu apliecības (nodalījumi: Nr.100000592715, 100000592653,
100000592712,
100000592648,
100000592646,
100000592171,
100000592251,
100000592674,
100000592222,
100000592214,
100000593181,
100000593228,
100000593180,
100000593229,
100000593156,
100000593230,
100000593182,
100000593146,
100000593201,
100000593193,
100000593147,
100000592185,
100000592173, 100000592199), atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis,
A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut
Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē:
1.1. zemes gabalu 564 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0814, Dravnieku ielā
5, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1765,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit pieci
eiro);
1.2. zemes gabalu 686 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0815, Dravnieku ielā
7, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2147,00 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi
eiro);
1.3. zemes gabalu 746 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0816, Dravnieku ielā
9, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2335,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci eiro);
1.4. zemes gabalu 676 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0817, Dravnieku ielā
11, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2116,00 EUR (divi tūkstoši viens simts sešpadsmit eiro);
1.5. zemes gabalu 592 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0171, Dravnieku ielā
12, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1853,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit trīs
eiro);
1.6. zemes gabalu 580 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0164, Dravnieku ielā
60P, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1815,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit
eiro);
1.7. zemes gabalu 568 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0166, Dravnieku ielā
60B, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1778,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit
astoņi eiro);
1.8. zemes gabalu 663 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0172, Dravnieku ielā
72, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2075,00 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit pieci eiro);
1.9. zemes gabalu 703 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0173, Dravnieku ielā
74, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti eiro);
1.10. zemes gabalu 661 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 1118, ar kadastrālo
vērtību 2069,00 EUR (divi tūkstoši sešdesmit deviņi eiro);
1.11. zemes gabalu 600 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2823, Flokšu ielā 12,
Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1747,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit septiņi
eiro);
1.12. zemes gabalu 598 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2832, Flokšu ielā
26A, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1816,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti sešpadsmit
eiro);
1.13. zemes gabalu 582 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2837, Flokšu ielā 26B,
Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1694,00 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit četri
eiro);
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1.14. zemes gabalu 757 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2839, Flokšu ielā
46A, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2227,00 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi
eiro);
1.15. zemes gabalu 605 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2845, Flokšu ielā 60,
Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1496,00 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit seši
eiro);
1.16. zemes gabalu 940 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2847, Flokšu ielā 64,
Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2648,00 EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi eiro);
1.17. zemes gabalu 43 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3954, Butļerova ielā 1
k-6, 104, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 167,00 EUR (viens simts seši simti septiņdesmit
eiro);
1.18. zemes gabalu 41 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3023, Dravnieku ielas
106C rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 128,00 EUR (viens simts divdesmit astoņi eiro);
1.19. zemes gabalu 75 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 4430, Martas ielas 3
rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 12,00 EUR (divpadsmit eiro);
1.20. zemes gabalu 116 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 4429, Martas ielas 5
rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 18,00 EUR (astoņpadsmit eiro);
1.21. zemes gabalu 490 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 3355, Plotičku ielas
21A rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1570,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti
septiņdesmit eiro);
1.22. zemes gabalu 1164 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 0093 (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.0500 010 0096), ar kadastrālo vērtību 323,00 EUR (trīs simti divdesmit
trīs eiro);
1.23. zemes gabalu 886 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 0107, Balvu ielā 4,
Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 146,00 EUR (viens simts četrdesmit seši eiro).
2. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldei ņemt uzskaitē un iekļaut
pārvaldes bilancē zemes gabalu 41606 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0196, ar
kadastrālo vērtību 11650,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit eiro).

26.§

(651)

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Saules stariņi”
I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4. 1punktu, trešo, trešo prim, piekto un sesto
daļu,
izskatot biedrības “Saules stariņi” 2019.gada 13.septembra iesniegumu (reģistrēts
Daugavpils pilsētas domē, turpmāk – Dome, 2019.gada 13.septembrī ar Nr.2754/1.2.-6) ar
lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā neapdzīvojamās telpas 71,2 m2 platībā Smilšu
ielā 92,
Daugavpilī, Domes budžeta iestādes “Kultūras pils”, kuras grāmatvedības uzskaitē atrodas
nekustamais īpašums Smilšu ielā 92, Daugavpilī, 2019.gada 3.septembra izziņu Nr.1.7/63
(reģistrēta Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā ar Nr.2762/5.1.-1),
ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92,
Daugavpilī, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 05000052018001, ar bilances vērtību
1175805,14 EUR (viens miljons simtu septiņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti pieci eiro un 14
centi) un zemesgabala, kadastra apzīmējums 05000052018, ar bilances vērtību 35568,95 EUR
(trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro un 95 centi), neapdzīvojamās telpas
ir nepieciešamas bezmaksas deju nodarbību organizēšanai, Valsts ieņēmumu dienesta
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2011.gada 9.jūnija lēmumu Nr.8.14-6/40752, ar kuru biedrībai “Saules stariņi” ir piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās – labdarība, pilsoniskas sabiedrības
attīstība, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, Domes Finanšu komitejas
2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš,
A.Gržibovskis, 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 biedrībai “Saules stariņi”, reģistrācijas Nr.40008138370,
juridiskā adrese: Viestura iela 17, Daugavpils, turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.05000052018 Smilšu ielā 92,
Daugavpilī, daļu – ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000052018001 (telpu grupas kadastra
apzīmējums 05000052019001008) trešajā stāvā neapdzīvojamā telpa 71,2 m2 platībā, kas
telpu eksplikācijā atzīmēta ar Nr.162, un zemesgabala 18016 m2 platībā, kadastra apzīmējums
05000052018, 712/95916 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums.
2. Uzdot Domes budžeta iestādei “Kultūras pils” sagatavot līguma projektu par Īpašuma
nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai ar šādiem nosacījumiem:
2.1. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2020.gada 1.septembrim, bet ne ilgāk
kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
2.2. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Biedrības darbības nodrošināšana
(bezmaksas deju nodarbību organizēšana);
2.3. Biedrība 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. Biedrībai 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 vai Biedrībai ir anulēts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss;
2.4.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim.
3. Nododamais Īpašums ir labā tehniskā stāvoklī.
4. Pilnvarot Domes budžeta iestādes “Kultūras pils” vadītāju Aleksandru Rudzu parakstīt
līgumu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

27.§

(652)

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103014,
Balvu ielā 1C k-30 – 931, 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.100000591831 un Nr.100000446411, nodrošinot
Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.539 “Par zemes gabalu nodošanu
atsavināšanai” 1.3.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo
māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 17.septembra sēdes
protokolu Nr.9 (9.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina,
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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 39 m2 platībā, kadastra
Nr.05000103014 (kadastra apzīmējums 05000103014), Balvu ielā 1C k-30 - 931, Daugavpilī
(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 370,00 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi)
apmērā.
2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05000103014, 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 Daugavpils tiesā (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 pieņemšanasnodošanas aktu Pircējam.
28.§

(653)

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283959,
Butļerova ielā 1 k-6 – 109, 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.100000591799 un Nr.100000583087, nodrošinot
Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.539 “Par zemes gabalu nodošanu
atsavināšanai” 1.6.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo
māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 17.septembra sēdes
protokolu Nr.9 (8.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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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1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 40 m2 platībā, kadastra
Nr.05000283959 (kadastra apzīmējums 05000283959), Butļerova ielā 1 k-6 - 109, Daugavpilī
(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 370,00 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi)
apmērā.
2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05000280091 (Zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000583087), 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 Daugavpils tiesā (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 pieņemšanasnodošanas aktu Pircējam.
29.§

(654)

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260107,
18.novembra ielā 370, 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.100000591810 un Nr.100000573480, nodrošinot
Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.539 “Par zemes gabalu nodošanu
atsavināšanai” 1.12.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo
māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 17.septembra sēdes
protokolu Nr.9 (6.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 499 m2 platībā, kadastra
Nr.05000260107 (kadastra apzīmējums 05000260107), 18.novembra ielā 370, Daugavpilī
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(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 1780,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit
eiro 00 centi) apmērā.
2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.05005260006 (Zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000573480), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu1780,00 EUR
(viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit 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 Daugavpils tiesā (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 pieņemšanasnodošanas aktu Pircējam.
30.§

(655)

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210663,
Senlejas ielā 45, 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.100000527576 un Nr.100000591289, nodrošinot
Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.539 “Par zemes gabalu nodošanu
atsavināšanai” 1.21.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo
māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 17.septembra sēdes
protokolu Nr.9 (10.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 1172 m2 platībā, kadastra
Nr.05000210663 (kadastra apzīmējums 05000210663), Senlejas ielā 45, Daugavpilī (turpmāk
- Zemesgabals), nosacīto cenu 7250,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit eiro 00
centi) apmērā.
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2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves kadastra Nr.05005210006 (Zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000591289), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 7250,00 EUR
(septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit 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 Daugavpils tiesā (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 pieņemšanasnodošanas aktu Pircējam.
31.§

(656)

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000392205,
Rožu ielas 6 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē
I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 10.pantu, 36.panta trešo
daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.539 “Par zemes
gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.17.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas
pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada
17.septembra sēdes protokolu Nr.9 (1.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis,
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 nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) 278 m2 platībā,
kadastra Nr.05000392205 (kadastra apzīmējums 05000392205), Rožu ielas 6 rajonā,
Daugavpilī (turpmāk - Objekts), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 1200,00 EUR (viens
tūkstotis divi simti eiro 00 centi) un izsoles noteikumus.
2. Pircējam avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu
nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par
atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
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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 Daugavpils tiesā
(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 juriste;
I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta
Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste.
7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas
pašvaldības budžetā.
Pielikumā: Zemes vienības Rožu ielas 6 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumi.

32.§

(657)

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī,
dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai
I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un otro
daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot dzīvokļa Nr.32 18.novembra
ielā 197G, Daugavpilī, īrnieka atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 27.09.2019. ar
Nr.1442/1.2.-16) par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma
Nr.32 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada
17.oktobra atzinumu, Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu
Nr.32, kadastra numurs 0500 903 4133, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.32, mājas (kadastra
apzīmējums 05000052615001) un zemes gabala 2472 m2 platībā, kadastra Nr.0500 005 2615,
6233/202008 kopīpašuma domājamās daļas.
2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu.
3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes
sēdē par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32,
kadastra numurs 0500 903 4133, pārdošanu.
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33.§

(658)

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0093, nodošanu atsavināšanai
I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 2. 1panta otro daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un
otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils
pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes
Finanšu komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks,
J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu 1164 m²
platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 0093 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 010 0096).
2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0093, novērtēšanu veikt Daugavpils
pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai.
3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0093, pārdošanu izsolē organizēt izsoles
komisijai šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Aleksejs Nikolajevs (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs).
Komisijas priekšsēdētāja
Aija Vilcāne (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma
vietniece:
atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja).
Komisijas locekļi:
Svetlana Kraine (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta
juriste),
Marika Gabrunova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas
Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecāka speciāliste),
Ingrīda Ilarionova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas
Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecāka speciāliste).
4. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt
nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 010 0096, izsoles noteikumus, apstiprinot tos Domes
sēdē.
34.§

(659)

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai
I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1. 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 17.oktobra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada
17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš,
A.Gržibovskis, 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. Atļaut atsavināt:
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1.1. apbūvētu zemes gabalu 43 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3954, Butļerova
ielā 1 k-6, 104, Daugavpilī;
1.2. zemes starpgabalu 41 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3023, Dravnieku ielas
106C rajonā, Daugavpilī;
1.3. zemes starpgabalu 75 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 4430, Martas ielas 3
rajonā, Daugavpilī;
1.4. zemes starpgabalu 116 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 4429, Martas ielas
5 rajonā, Daugavpilī;
1.5. zemes starpgabalu 490 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 3355, Plotičku ielas
21A rajonā, Daugavpilī.
2. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo
māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai un to nosacīto cenu noteikt ne zemāku
par izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības īpašuma tiesību uz zemes gabalu nostiprināšanu
zemesgrāmatā.
35.§

(660)

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 31.maija
lēmumā Nr.476 „Par zemes gabala iedalīšanu nomā”
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 panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 137.punkts, ņemot vērā:
Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumu Nr.476 “Par zemes gabala iedalīšanu
nomā”, kas tika grozīts 2007.gada 28.jūnija ar lēmumu Nr.534;
starp Daugavpils pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BK ENERĢIJA”, kas
2019.gada 19.augustā reorganizācijas procesā pievienota sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Fortum Daugavpils”, 2007.gada 11.jūlijā noslēgto zemesgabala Daugavpilī, Poligona ielā
48B, nomas līgumu Nr.PZ 119;
starp Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrību “Daugavpils siltumtīkli” un sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “BK ENERĢIJA” 2007.gada 31.maijā noslēgto līgumu “Par
siltumenerģijas uzkarsētā ūdens veidā piegādi Daugavpils pilsētas mikrorajonā “Križi””, kura
darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) gadi no siltumenerģijas piegādes uzsākšanas brīža un
2009.gada 12.oktobra aktu par siltumenerģijas skaitītāja pieņemšanu lietošanā Nr.31-LK4/09;
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Daugavpils”, reģ.Nr.40003823074, juridiskā
adrese Pasta iela 47, Jelgava, 2019.gada 19.septembra iesniegumu Nr.FD-41/19 (reģistrēta
Daugavpils pilsētas domē 24.09.2019. Nr.2825/1.2.-6) ar lūgumu pagarināt nomas līguma
termiņu;
ka nomnieks ir labticīgi pildījis 2007.gada 11.jūlijā noslēgtā zemesgabala Daugavpilī, Poligona
ielā 48B, nomas līguma Nr.PZ 119 saistības – tai nav nenokārtotu parādsaistību, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus,
Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, Finanšu
komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis,
A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.476 “Par zemes
gabala iedalīšanu nomā” šādu grozījumu:
Lēmuma 1.punktā aizstāt skaitļus un vārdus “2019.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un
vārdiem “2021.gada 11.oktobrim”.
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2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam saskaņā ar šo lēmumu sagatavot
atbilstošu vienošanos par grozījumiem 2007.gada 11.jūlija zemesgabala Daugavpilī, Poligona
ielā 48B, nomas līgumā Nr.PZ 119.

36.§

(661)

Par zemes gabala Raiņa ielā 1, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu
I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 8.panta trešo un septīto daļu,
36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada
15.augusta lēmumu Nr.500, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju
privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 27.augusta sēdes protokolu Nr.8
(6.punkts), dzīvojamās mājas Raiņa ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu
īpašnieku iesniegumus (reģistrēti Daugavpils pilsētas domē ar Nr.318/1.2.-16, Nr.1351/1.2.-16
), atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 – zemes gabala 752 m2 platībā ar kadastra Nr.0500 001
6601 Raiņa ielā 1, Daugavpilī nosacīto cenu 8200 EUR (astoņi tūkstoši divi simti euro)
apmērā.
2. Pārdot dzīvojamās mājas Raiņa ielā 1, Daugavpilī dzīvokļa Nr.3 īpašniecei:
2.1. zemes gabala 752 m² platībā, kadastra Nr.0500 001 6601, 812/15516 domājamās daļas,
kas attiecas dzīvoklim Nr.3, par nosacīto cenu 429,13 EUR (četri simti divdesmit deviņi euro
13 centi);
2.2. zemes gabala 752 m² platībā, kadastra Nr.0500 001 6601, 3/50 domājamās daļas no
2410/15516 domājamām daļām, kas attiecas neapdzīvojamai telpai Nr.1A, par nosacīto cenu
76,42 EUR (septiņdesmit seši euro 42 centi).
3. Pārdot dzīvojamās mājas Raiņa ielā 1, Daugavpilī dzīvokļa Nr.1 īpašniecei:
3.1. zemes gabala 752 m² platībā, kadastra Nr.0500 001 6601, 994/15516 domājamās daļas,
kas attiecas dzīvoklim Nr.1, par nosacīto cenu 525,32 EUR (pieci simti divdesmit pieci euro
32 centi);
3.2. zemes gabala 752 m² platībā, kadastra Nr.0500 001 6601, 3/50 domājamās daļas no
2410/15516 domājamām daļām, kas attiecas neapdzīvojamai telpai Nr.1A, par nosacīto cenu
76,42 EUR (septiņdesmit seši euro 42 centi).
4. Pircējam pērkot zemes gabala domājamās daļas uz nomaksu:
4.1. jāsamaksā pirmā iemaksa (avanss) 10% apmērā no pirkuma maksas;
4.2. par atlikto maksājumu jāsamaksā – 6% gadā;
4.3. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas;
4.4. zemes nomas maksu par zemes gabala domājamo daļu lietošanu jāmaksā līdz Pircēja
īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;
4.5. līdz pirkuma maksas pilnīgai samaksai zemes gabala domājamo daļu ieguvējam nav
tiesību atsavināt iegūto nekustamo īpašumu, kā arī nostiprināt īpašuma tiesības uz iegūto
nekustamo īpašumu zemesgrāmatā.
5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo objektu ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības
budžetā.
6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līgumu noslēgšanas
norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances zemes gabala ar kadastra

30

Nr.05000016601 Raiņa ielā 1, Daugavpilī, attiecīgās domājamās daļas un kopā ar Īpašuma
pārvaldīšanas departamentu nodot tās ar pieņemšanas – nodošanas aktu Pircējam.

37.§

(662)

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 kadastra numurs
0500 903 3568, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.511, Daugavpils pilsētas domes
izsoles komisijas 2019.gada 10.oktobra izsoles protokolu Nr.11 un sakarā ar to, ka (vārds un
uzvārds) 10.10.2019. izsludinātajā izsolē ieguva tiesības nopirkt nekustamo īpašumu, kadastra
numurs 0500 903 3568, Cēsu ielā 20A-4, Daugavpilī, ir samaksājusi pirmo iemaksu par
atsavināmo nekustamo īpašumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš,
A.Gržibovskis, 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 dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra numurs 0500 903 3568, Cēsu ielā 20A,
Daugavpilī, 2019.gada 10.oktobra izsoles rezultātus un noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra
numurs 0500 903 3568, pirkuma līgumu ar (vārds un uzvārds), (personas kods), turpmāk –
Pircējs, par nosolīto cenu 3550 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro).
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz noslēgto
pirkuma līgumu, norakstīt no pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A,
Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.4, kadastra numurs 0500 903 3568, kura sastāvā ietilpst
dzīvoklis Nr.4, mājas (kadastra apzīmējums 0500 037 0302 017) un zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 0500 037 0302 3790/49150 kopīpašuma domājamās daļas, un kopā ar Īpašuma
pārvaldīšanas departamentu nodot šo nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu
Pircējam.
38.§

(663)

Par zemes vienības, Dravnieku iela 21, Daugavpils, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.505 “Par
zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310921, Dravnieku ielā 21, Daugavpilī, pārdošanu
izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 10.oktobra izsoles protokolu Nr.9, un sakarā ar to, ka
(vārds un uzvārds),(personas kods) (turpmāk – Pircējs), izsludinātajā izsolē, kā vienīgais
izsoles dalībnieks nosolīja vienu soli, samaksāja avansu un ieguva tiesības pirkt zemes vienību,
kadastra apzīmējums 05000310921, Dravnieku ielā 21, Daugavpilī, atklāti balsojot: PAR – 13
(A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 zemes vienības 1234 m2 platībā, kadastra Nr.05000310921 (kadastra
apzīmējums 05000310921), Dravnieku ielā 21, Daugavpilī, 2019.gada 10.oktobra izsoles
rezultātus un noslēgt ar Pircēju zemes vienības Dravnieku ielā 21, Daugavpilī, pirkuma līgumu
par izsolē nosolīto cenu 5400,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti eiro un 00 centi).
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2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai:
2.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas
pašvaldības bilances zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 05000310921 Dravnieku ielā 21,
Daugavpilī;
2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto zemes vienību ar
nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam.

39.§

(664)

Par zemes vienības, Puškina ielas 53 rajonā , Daugavpilī, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.504 “Par
zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000040061, Puškina ielas 53 rajonā, Daugavpilī,
pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 10.oktobra izsoles protokolu Nr.8, un sakarā ar
to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DEVONA”, vienotais reģistrācijas numurs
45403008435 (turpmāk – Pircējs), izsludinātajā izsolē, kā vienīgais izsoles dalībnieks nosolīja
vienu soli, samaksāja visu summu un ieguva tiesības pirkt zemes vienību, kadastra apzīmējums
05000040061, Puškina ielas 53 rajonā, Daugavpilī, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks,
J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 zemes vienības (starpgabals) 149 m2 platībā, kadastra Nr.05000040063
(kadastra apzīmējums 05000040061), Puškina ielas 53 rajonā, Daugavpilī, 2019.gada
10.oktobra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju zemes vienības Puškina ielas 53 rajonā,
Daugavpilī, pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu 1150,00 EUR (viens tūkstotis viens simts
piecdesmit eiro un 00 centi).
2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai:
2.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas
pašvaldības bilances zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 05000040061 Puškina ielas 53
rajonā, Daugavpilī;
2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto zemes vienību ar
nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam.

40.§

(665)

Par zemes vienības, Tērvetes ielas 20 rajonā , Daugavpilī, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
I.Funte, A.Elksniņš
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,
Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 11.jūlija lēmumu Nr.441 “Par zemes
vienības, kadastra apzīmējums 05000292730, Tērvetes ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu
izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 10.oktobra izsoles protokolu Nr.10, un sakarā ar to, ka
(vārds un uzvārds), (personas kods) (turpmāk – Pircējs), izsludinātajā izsolē, kā vienīgais
izsoles dalībnieks nosolīja vienu soli, samaksāja avansu un ieguva tiesības pirkt zemes vienību,
kadastra apzīmējums 05000292730, Tērvetes ielas 20 rajonā, Daugavpilī, atklāti balsojot: PAR
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– 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 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 zemes vienības (starpgabals) 465 m2 platībā, kadastra Nr.05000292730
(kadastra apzīmējums 05000292730), Tērvetes ielas 20 rajonā, Daugavpilī, 2019.gada
10.oktobra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju zemes vienības Tērvetes ielas 20 rajonā,
Daugavpilī, pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu 4900,00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti
eiro un 00 centi).
2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai:
2.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas
pašvaldības bilances zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 05000292730 Tērvetes ielas 20
rajonā, Daugavpilī;
2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto zemes vienību ar
nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam.
Sēdi slēdz plkst.14.35
Sēdes vadītājs:
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Protokoliste

(personiskais paraksts)

A.Elksniņš

S.Rimicāne

