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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 14.novembrī                                                                                             Nr.35 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” uzturēšanas 

izmaksām. 

2. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldei. 

3. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

4. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

5. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” apropriācijas 

palielināšanu pamatbudžeta programmām. 

6. Par metu konkursa robežzīmes – vides objekta „Daugavpils” uzstādīšanai no Lietuvas 

un Baltkrievijas pusēm. 

7. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumos Nr.2 

„Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli”. 

8. Par apropriācijas pārdali. 

9. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”. 

10. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības   

lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”. 

11. Par AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) 

pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu. 

12. Par apbalvojuma Gada balva piešķiršanu. 

13. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu. 

14. Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu. 

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam Baltkrievu kultūrizglītības 

biedrībai „Uzdim” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Latvijas Sarkanais 

Krusts” Daugavpils pilsētas komitejai no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”. 

17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Latvijas Sarkanais 

Krusts” Daugavpils pilsētas komitejai no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”. 
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18. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.594. 

19. Par projekta Nr.4.2.2.0/17/I/058 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. 

20. Par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

21. Par līdzekļu ieplānošanu būvprojektēšanas darbiem jaunas ēkas būvniecībai Spaļu ielā 

4, Daugavpilī. 

22. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.159 „Par 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā”. 

23. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 

glābšanas dienesta funkciju nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. 

24. Par garāžas ēkas Daugavpilī, Varšavas ielā 45B nojaukšanu. 

25. Par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 22, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”. 

26. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

27. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101835, Balvu ielā 1C k-27 – 858, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

28. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283956, Butļerova ielā 1 k-6 – 106, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

29. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313742, Salviju ielā 45, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

30. Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 nodošanu 

atsavināšanai. 

31. Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu 

atsavināšanai. 

32. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

33. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1928, nodošanu atsavināšanai. 

34. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270012, Vasarnīcu ielā (pie Daugavpils 

reģionālās slimnīcas), Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli. 

35. Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un 

pārdošanu izsolē. 

36. Par jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. 

37. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016.lēmumā Nr.446 “Par 

speciālistam izīrējamās telpas statusa noteikšanu”. 

38. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 23.decembra lēmumā 918. 

39. Par dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu. 

40. Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21.Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

41. Par dzīvojamās mājas Komunālā ielā 5.Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

42. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

43. Par zemes vienības, Rītu ielas 28 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma slēgšanu. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 14 Domes deputāti –   J.Dukšinskis, R.Eigims,A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

                                                                     L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

                                                                      N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis,   

                                                                      I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 
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SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 1 Domes deputāts –  A.Broks – iemesls nav zināms 

                                                                          

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                          I.Aleksejevs, Ž.Kobzeva, R,Golovans, M.Dimitrijeva, I.Funte, 

                                      D.Krīviņa, E.Ugarinko, E.Upeniece, S.Pupiņa, I.Saveļjeva, V.Oļenovs, 

                                      I.Šalkovskis 

 

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                       L.Smikova, K.Galvāne, L.Žuromska, I.Lagodskis, A.Pudāns 

 

                                     - SIA “Latvijas Mobilais Telefons” pārstāve E.Faibuškeviča 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  I.Dunaiskis, H.Meinards 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece lūdz deputātus iekļaut 

domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu: ”Par aizņēmuma ņemšanu projektam 

Nr.4.2.2.0/18//I/004 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības 

sporta ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī” “.    

 

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

iekļaušanu darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva lūdz deputātus iekļaut domes 

sēdes darba kārtībā  divus papildjautājumus: 

1. “Par apropriācijas pārdali pamatbudžeta apakšprogrammā „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds””. 

2. “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs” no 

budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds””. 

 

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

iekļaušanu darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs R.Golovans lūdz deputātus 

iekļaut domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu: “Par nodomu protokola noslēgšanu ar 

SIA“Latvijas Mobilais Telefons””. 

 

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 papildus jautājumiem, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

  Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.  

 

 

1.§ (666) 

 

Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem 

 „Priedīte” uzturēšanas izmaksām 

                                                 L.Smikova, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 7 .novembra 

atzinumu un Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1. Apstiprināt viena bērna uzturēšanas izmaksas 2019.gadā sociālo pakalpojumu centrā 

“Priedīte”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Sociālo pakalpojumu centram bērniem un jauniešiem “Priedīte” sagatavot 

līgumus par Daugavpils pilsētas pašvaldības un attiecīgas pašvaldības savstarpējo norēķinu 

kārtību par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un veikt norēķinu analītisko 

uzskaiti. 

 

Pielikumā:  Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” audzēkņu 

uzturēšanas izmaksas 2019.gadā. 

 

 

2.§ (667) 

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu  

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 

                                                      K.Galvane, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu,  

saskaņā ar Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu sadarbības partnerību 

projekta 02.10.2019. noslēgto līgumu Nr.2019-1-RO01-KA201-063169 starp koordinatoru 

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Foscani un Daugavpils 13.vidusskolu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra 

atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ.Nr.90009737220, juridiskā 

adrese: Saules iela 7, Daugavpils) padotībā esošās Daugavpils 13.vidusskolas projektu „Zinātne 

apvieno” saskaņā ar 1.pielikumu. 
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2. Projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2020.gadā 9572,80 EUR (deviņi 

tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi eiro un 80 centi) apmērā no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta 

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

2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1.Projekta „Zinātne apvieno” apraksts. 

2.Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Eiropas 

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu 

tāmes 2019.gadam grozījumi. 

 

 

3.§ (668) 

 

Par dāvinājuma pieņemšanu 

                                                        K.Galvane, A.Elksniņš 
 

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

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

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmumu Nr.651 apstiprināto noteikumu 

Nr.3 „Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādēs” 4.punktu, ņemot vērā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzijas 2019.gada 1.novembra vēstuli Nr.1.13./201 „Par atļauju pieņemt dāvinājumu” un 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktores Gaļinas Smuļko izvērtējumu par 

interešu konflikta neesamību pieņemot minēto dāvinājumu, to, ka dāvinājumu pieņemšana 

neietekmē jebkādu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sadarbības fondu „Palīdzība poļiem 

austrumos” (POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE), Daugavpils pilsētas domes Izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktorei Gaļinai Smuļko pieņemt 

dāvinājumu no sadarbības fonda „Palīdzība poļiem austrumos” (POMOC POLAKOM NA 

WSCHODZIE), ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa, 23 485.12 EUR (divdesmit trīs tūkstoši 

četri simti astoņdesmit pieci euro, 12 centi)  apmērā, kas ir paredzēts J.Pilsudska Daugavpils 

valsts poļu ģimnāzijas izglītības procesa nodrošināšanai 1. – 12. klasēs. 

 

2. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktorei Gaļinai Smuļko ievērot 

normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz dāvinājuma pieņemšanu un lēmumu 

pieņemšanu attiecībā uz dāvinātāju.  

 

4.§ (669) 

 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

                                                        A.Gržibovskis, A.Elksniņš 
 

Deputāts A.Gržibovskis nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 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 daļu, trešo prim daļu, piekto daļu un sesto daļu, 

izskatot biedrības Biedrības „LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE” 15.10.2019. 

iesniegumu, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta 20.09.2012. lēmumu Nr.8.14-6/74665, ar 

kuru biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Daugavpils pilsētas domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā atbilstoši saskaņotam lietošanas grafikam sabiedriskā 

labuma organizācijai – biedrībai „LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE” 

(Reģ.Nr.40008080574, juridiskā adrese: Saules iela 10-8, Daugavpils, turpmāk - Biedrība) 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma daļu – telpas Daugavpils 

15.vidusskolas ēkā Valkas ielā 4, Daugavpilī, (kadastra apzīmējums 05000052707001) 279,8 

m2 platībā, kas būves kadastrālās uzmērīšanas lietas pirmā stāva plāna telpu grupas eksplikācijā 

atzīmētas ar Nr.27, 44 un ēkai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 05000052707) 

12637 m2 platībā, Valkas ielā 4, Daugavpilī, 2798/102127 domājamās daļas (turpmāk – 

Īpašums). 

2. Ēkas kopējā bilances vērtība uz 30.09.2019. ir 1371279,34 EUR (viens miljons trīs simti 

septiņdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit deviņi euro un 34 centi). Zemesgabala 

bilances vērtība uz 31.10.2019. ir 35032,53 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši trīsdesmit divi euro 

un 53 centi). 

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2021.gada 31.augustam, bet ne ilgāk kā 

uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – nodrošināt Biedrības organizēto taekvondo 

sporta treniņnodarbības.  

5. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs. 

6. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai lēmuma 

4.punktā paredzētajam mērķim un lietot Īpašumu tā, lai nepasliktinātu tā stāvokli, nodrošinātu 

Īpašuma uzturēšanu un segtu ar to saistītos izdevumus. 

7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

atpakaļ Daugavpils 15.vidusskolai šādos gadījumos: 

7.1. pēc lēmuma 3.punktā norādītā termiņa notecējuma; 

7.2. ja Īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgums tiek lauzts pirms lēmuma 3.punktā norādītā 

termiņa; 

7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

7.4. Biedrībai anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

8. Uzdot Daugavpils 15.vidusskolai sagatavot un noslēgt ar Biedrību līgumu par Īpašuma 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā, saskaņā ar grafiku, kas nedēļā nepārsniedz 6,5 h, paredzot 

Biedrībai pienākumu segt visus ar bezatlīdzības lietošanā nodotā Īpašuma uzturēšanu saistītos 

izdevumus (elektroenerģija, apkure, ūdens, kanalizācija u.c.). 

 

5.§ (670) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests”  

apropriācijas palielināšanu pamatbudžeta programmām 

                                                          L.Žuromska, A.Elksniņš 
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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 Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

1. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei “Sociālais 

dienests” (reģ.Nr.900001998587, juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī) pamatbudžeta 

programmai “Asistenta pakalpojumi”, saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei “Sociālais 

dienests” (reģ.Nr.900001998587, juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī) pamatbudžeta 

programmai “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā”, saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei “Sociālais 

dienests” (reģ.Nr.900001998587, juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī) pamatbudžeta 

programmai “Atbalsts ģimenēm ar bērniem”, saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

Pielikumā:  1.Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmas 

“Asistenta pakalpojumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam.  

  2. Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmas 

“Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2019.gadam. 

  3. Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmas 

“Atbalsts ģimenēm ar bērniem” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

 

6.§ (671) 

 

Par metu konkursa robežzīmes – vides objekta „Daugavpils”  

uzstādīšanai no Lietuvas un Baltkrievijas pusēm 

                                    S.Pupiņa, L.Jankovska, I.Prelatovs, A.Elksniņš 
 

       L.Jankovska lūdz pastāstīt pat robežzīmju idejām. 

       I.Prelatovs stāsta par jauno robežzīmju idejām un nozīmīgumu. 

       L.Jankovska jautā par jau esošo robežzīmju apkopi. 

       A.Pudāns skaidro, kā tiek apkoptas vecās robežzīmes. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ievaddaļu, Ministru kabineta 

2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises 

kārtība” 223. un 227.punktu, nodrošinot Publisko iepirkumu likuma prasību izpildi, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 5.jūlija lēmumu 

Nr.5, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, Domes Pilsētas saimniecības 

komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 



8 
 

1. Atbalstīt robežzīmes – vides objekta “Daugavpils” uzstādīšanu no Lietuvas un 

Baltkrievijas puses un paredzēt naudas līdzekļu 2500 EUR apmērā iedalīšanu 2020.gada 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā. 

2. Rīkot metu konkursu par metu sagatavošanu robežzīmei – vides objektam “Daugavpils” 

no Lietuvas un Baltkrievijas puses atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.  

3. Domes Centralizēto iepirkumu nodaļai sadarbībā ar Daugavpils pilsētas galveno 

mākslinieci I.Levšu sagatavot metu konkursa nolikumu līdz 2019.gada 5.decembrim.   

4. Izveidot metu konkursa žūrijas komisiju sekojošā sastāvā : 

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs – Igors Prelatovs, Domes priekšsēdētāja vietnieks. 

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece – Ingūna Levša, Domes Pilsētplānošanas un 

būvniecības departamenta  Pilsētvides nodaļas vadītāja un Daugavpils pilsētas galvenā 

māksliniece.  

Žūrijas komisijas locekļi :  

Inguna Kokina – Domes deputāte, Profesionālās izglītības kompetences centra 

“Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” direktore, sertificēta arhitekte 

Igors Aleksejevs – Domes izpilddirektors. 

Inga Ancāne -  Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas 

vietniece, Daugavpils pilsētas galvenā arhitekte. 

 

Anna Boroduļina – Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta  ainavu 

arhitekte. 

Līga Čible – Daugavpils pilsētas galvenās mākslinieces vietniece 

Raimonds Vindulis –  dizaineris, “Mūsdienu mākslas galerijas” vadītājs. 

5. Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre – Ilga Leikuma, Domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas juriste. 

6. Uzdot metu konkursa  žūrijas komisijai apstiprināt metu konkursa nolikumu un noteikt 

metu konkursa uzvarētājus.  

7. Noteikt metu konkursa godalgas kopējā vērtībā - 2000 EUR: 

          1.vietas godalga (metu konkursa uzvarētājs) – 1000 EUR 

          2.vietas godalga – 700 EUR 

          3.vietas godalga -  300 EUR 

      8. Paredzēt finansējumu 500 EUR apmērā metu konkursa papildus izdevumiem, tajā skaitā, 

ekspertu darba apmaksai. 

 

 

7.§ (672) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumos Nr.2 

„Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 

                    E.Upeniece, L.Jankovska, I.Kokina, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš 
 

L.Jankovska jautā, vai 5000 nav pārāk maza summa? 

E.Upeniece atbild, ka summa ir pietiekoša. 

I.Kokina jautā, kā iestādes veiks maksājumus? 

E.Upeniece atbild, ka iestāžu maksājumos nekas nemainīsies. 

l.Jankovska jautā par naudas atgūšanu no LB bankas. 

R.Golovans skaidro situāciju par naudas atgūšanu. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta 

pirmās daļas 4.punktu, ņemot vēra Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

7.novembra atzinumu , atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 
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A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumos Nr.2 „Noteikumi par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu,  grozījumu veikšanu, 

izpildi un kontroli” šādus grozījumus: 

1.Izteikt noteikumu 26.punktu šādā redakcijā: 

„26. Pašvaldības budžeta izpildei tiek atvērti norēķinu konti: 

26.1.Kredītiestādēs un Valsts kasē pašvaldības budžeta ieņēmumu iekasēšanai; 

26.2.Valsts kasē Eiropas Savienības politiku instrumentu atbalsta saņemšanai un valsts budžeta 

transfertu saņemšanai; 

26.3.Domes Norēķinu centrā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem saņemšanai un maksas 

pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu izpildei.” 

 

2.Papildināt noteikumus ar 26.1punktu šādā redakcijā: 

„26.1 Budžeta izpildītāji kredītiestāžu norēķinu kontos iekasētos ieņēmumus pārskaita uz Valsts 

kases kontiem vienu reizi nedēļā vai biežāk, ja  ieņēmumi norēķinu kontā pārsniedz 5000 EUR.” 

  

3.Izteikt noteikumu 27.punktu šādā redakcijā: 

„27. Pašvaldības dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem saņemšanai budžeta izpildītājs  iesniedz 

Domes Finanšu nodaļā finansēšanas pieprasījumu ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 5.datumam 

vai četras darba dienas pirms maksājumu veikšanas, kurā norāda nepieciešamā finansējuma 

apmēru, budžeta programmu, funkciju, konta (subkonta) numuru, kredītiestādi, uz kuru 

pārskaitāms finansējums, finansējuma izlietojuma termiņu.” 

 

4.Papildināt noteikumus ar 27.1punktu šādā redakcijā: 

„27.1 Budžeta izpildītājs nodrošina, lai saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem tiktu 

izlietota ne vēlāk kā finansēšanas pieprasījumā norādītajā  datumā. Iestādes vadītājs ir atbildīgs 

par finanšu disciplīnas ievērošanu.” 

 

 

8.§ (673) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/18//I/004 „Energoefektivitātes 

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

                                                           E.Upeniece, A.Elksniņš 
 

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

pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 2019. gada 17. maija Vienošanās 

par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/004, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 14.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 223 659 EUR 

(divi simti divdesmit trīs tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro 00 centi) apmērā, uz 19 

gadiem projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta 

ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī” Nr. 4.2.2.0/18/I/004 īstenošanai.  
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        2. Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

2019. gadā – 130 037 EUR 

2020. gadā – 93 622 EUR 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2021. gada martu. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

9.§ (674) 

 

Par apropriācijas pārdali 

                                                       E.Ugarinko, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 
 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, 

Daugavpilī) pamatbudžeta apakšprogrammās: 

 

1. “Pašvaldības mājokļu un teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana” saskaņā ar 

1.pielikumu; 

2. “Pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas  “Pašvaldības 

mājokļu un teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu 

tāmes 2019.gadam grozījumi. 

2. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas  “Pašvaldības 

līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai 

kanalizācijas sistēmai” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

 

 

10.§ (675) 

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu  

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils” 

                                                       I.Lagodskis, A.Elksniņš 
 

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

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

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

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

iesniegumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas domē 2019.gadā 22.oktobrī ar Nr.3081/1.2.-6) ar 

lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā telpas Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, ņemot vērā to, ka 

biedrības darbība veicina sporta attīstību Daugavpils reģionā un to, ka biedrībai ar Valsts 

ieņēmumu dienesta 2019.gada 26.aprīļa lēmumu Nr. 30.6-8.71/153251 piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 
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7.novembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

2019.gada 7.novembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

7.novembra atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

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

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

Daugavpils) Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra numurs 

0500 001 6502, Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļu – neapdzīvojamo telpas Nr.36., Nr. 37., 

Nr.38., Nr.39., Nr.40., (telpu grupas 001 daļa) ar kopējo platību 68,1 m², kas atrodas ēkas, būves 

kadastra apzīmējums 0500 001 6502 001, pirmajā stāvā, un zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 0500 001 6502, 14762 m2 platībā 681/48237 domājamās daļas, turpmāk – 

Īpašums, saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā noteikto līdz 2021.gada 24.jūlijam, bet ne ilgāk kā uz 

laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

2. Ēkas, būves kadastra apzīmējums 05000016502001, kopējā bilances vērtība uz 

30.09.2019. ir 1801617.21 EUR (viens miljons astoņi simti viens tūkstotis seši simti 

septiņpadsmit euro un 21 cents) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000016502 

bilances vērtība uz 30.09.2019. ir 131338.18 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis trīs 

simti trīsdesmit astoņi euro un 18 centi). 

3. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis ir biedrības “Hokeja klubs Daugavpils” 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 “Hokeja klubs Daugavpils” ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto 

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

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

6. Īpašums nododams atpakaļ, ja: 

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

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

statuss; 

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

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

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 “Hokeja klubs Daugavpils”. 

 

 

 

11.§ (676) 

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu  

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils” 

                                                       I.Lagodskis, A.Elksniņš 
 

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

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas 
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finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.¹ punktu, 

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

(reģistrēts Daugavpils pilsētas domē 2019.gadā 1.oktobrī ar Nr.2877/1.2.-6) ar lūgumu nodot 

bezatlīdzības lietošanā telpas Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, ņemot vērā to, ka biedrības darbība 

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

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

statuss, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, ievērojot 

sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

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

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

Daugavpils) Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra numurs 

0500 001 6502, Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļu – neapdzīvojamo telpu Nr.45 (telpu grupas 

001 daļa) ar kopējo platību 2.9 m², kas atrodas ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 001 6502 

001, pirmajā stāvā, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 6502, 14762 m2 platībā 

29/48237 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums, līdz 2021.gada 24.jūlijam, bet ne ilgāk kā uz 

laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

2. Ēkas, būves kadastra apzīmējums 05000016502001, kopējā bilances vērtība uz 

30.09.2019. ir 1801617.21 EUR (viens miljons astoņi simti viens tūkstotis seši simti 

septiņpadsmit euro un 21 cents) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000016502 

bilances vērtība uz 30.09.2019. ir 131338.18 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis trīs 

simti trīsdesmit astoņi euro un 18 centi). 

3. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis ir biļešu tirdzniecība, atbilstoši ar Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” saskaņotam grafikam. 

4. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs.   

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

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

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

6. Īpašums nododams atpakaļ, ja: 

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

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

statuss; 

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

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

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 “Hokeja klubs Daugavpils”. 

 

12.§ (677) 

 

Par AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla 

 daļu (akciju) pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu 

                                                       J.Oļenovs, A.Elksniņš 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 138.panta pirmo daļu, 142.pantu, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.247 „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu akciju sabiedrībā 

„Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums””, ar kuru nolemts pārdot Daugavpils 

pilsētas domei piederošās kapitāla daļas (akcijas) akciju sabiedrībā “Daugavpils specializētais 

autotransporta uzņēmums”, pilnvarojot AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 

(iepriekšējais nosaukums VAS „Privatizācijas aģentūra”) veikt kapitāla daļu (akciju) 

pārdošanu, 2014.gada 19.jūnijā starp Daugavpils pilsētas domi un AS „Publisko aktīvu 

pārvaldītājs Possessor” noslēgto sadarbības līgumu,  

izskatot ar AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 2019.gada 10.oktobra valdes lēmumu 

Nr.114/953 akceptēto kapitāla daļu (akciju) akciju sabiedrībā „Daugavpils specializētais 

autotransporta uzņēmums” pārdošanas noteikumu projektu, AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs 

Possessor” 2019.gada 11.oktobra vēstuli Nr.7644, ievērojot Daugavpils pilsētas domes Pilsētas 

saimniecības komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

1. Apstiprināt AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izstrādātos kapitāla daļu 

(akciju) akciju sabiedrībā „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pārdošanas 

nosacījumus, akceptējot vienas kapitāla daļas (akcijas) pārdošanas cenu 6,55 EUR apmērā, 

Daugavpils  pilsētas  domei  un  valstij  piederošās kapitāla daļu (akciju) paketes cenu          

1 016 966,10 EUR apmēra. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.februāra lēmumu 

Nr.76 „Par kapitāla daļu pārdošanas nosacījumu saskaņošanu”. 

 

 

13.§ (678) 

 

Par apbalvojuma Gada balva piešķiršanu 

                                               I.Saveļjeva, L.Jankovska, A.Elksniņš 

 

I.Saveļjeva lūdz labot tehnisku kļūdu uzvārdos: Mihails Leonovs un Viktorija Sporāne-

Hudojana. 

L.Jankovska iesaka, turpmāk atsevišķās nominācijās veikt izmaiņas un pārskatīt nolikumu. 

 

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

Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem, kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 

2010.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.279, 1.5., 4.1., 4.5.punktu, ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas 

domes priekšsēdētāja 2019.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.250 izveidotās Apbalvojumu 

piešķiršanas padomes 2019.gada 30.oktobra protokolu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, Finanšu komitejas 2019.gada 

7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā un sasniegumiem 2019.gadā piešķirt 

apbalvojumu Gada balva un naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā šādās 

nominācijās: 

 IZGLĪTĪBĀ – J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta skolotājai 

Skaidrītei Baško; 

 KULTŪRĀ – SIA „13.stāvs” valdes loceklim, pasākumu tehniskajam direktoram 

Harijam Vucinam; 

 SPORTĀ –  pludmales volejbolistei Anastasijai Kravčenokai; 

 SPORTĀ – brīvā stila cīkstonei Anastasijai Grigorjevai; 

 TAUTSAIMNIECĪBĀ – SIA „STARS MET”, valdes loceklis Mihails Leonovs; 

 VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ – Marijas un Vitālija 

Rutkovsku audžuģimenei; 

 SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ – Organizācijas „Uzticības fonds” valdes 

priekšsēdētājai Viktorijai Sporānei-Hudojanai. 

 

 

14.§ (679) 

 

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu 

                                                       I.Saveļjeva, A.Elksniņš 
 

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

Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem, kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 

2010.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.279, 1.5., 6.1., 6.6.punktiem, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu Daugavpils pilsētas 

labā piešķirt apbalvojumu „Mūža ieguldījums” un naudas balvu 1500 EUR (viens tūkstotis 

pieci simti euro) apmērā ilggadējam pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” 

vadošajam darbiniekam Valerijam Mjagkiham. 

 

 

15.§ (680) 

 

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu 

                                                       I.Saveļjeva, A.Elksniņš 
 

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

Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem, kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 

2010.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.279, 1.5., 6.1., 6.6.punktiem, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 Par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu Daugavpils 

pilsētas labā piešķirt apbalvojumu „Mūža ieguldījums” un naudas balvu 1500 EUR (viens 
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tūkstotis pieci simti euro) apmērā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas vokālai 

pedagoģei Viktorijai Cīrulei. 

 

16.§ (681) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam Baltkrievu kultūrizglītības 

biedrībai „Uzdim” 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 saistošajiem 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 "Baltkrievu 

kultūrizglītības biedrība "UZDIM""  (reģ.Nr.40008004087) 2019.gada  29.oktobra  pieteikumu,  

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra 

atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 
 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  līdzfinansējumu 317,62 EUR apmērā (trīs simti septiņpadsmit euro, 62 centi ) 

Biedrībai "Baltkrievu kultūrizglītības biedrība "UZDIM"" (reģ.Nr.40008004087) dalības 

braucienam, lai piedalītos Latvijas baltkrievu dziesmu konkursā 2019.gada 23.novembrī, Rīgā.   
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

17.§ (682) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Latvijas Sarkanais 

Krusts” Daugavpils pilsētas komitejai no budžeta programmas  

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

                                                       Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

Deputāte H.Soldatjonoka nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

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

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019.gada 14.februāra saistošajiem 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 “Latvijas 

Sarkanais Krusts” Daugavpils pilsētas komitejas  (reģ.Nr.40008002279) 2019.gada  21.oktobra  

pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra 

atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  līdzfinansējumu 315,00 EUR apmērā (trīs simti piecpadsmit euro) biedrībai 

“Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils pilsētas komitejai (reģ.Nr.40008002279) dalības 

braucienam, lai piedalītos Starptautiskai brīvprātīgo dienai veltītā pasākumā “Kopā mēs varam 

palīdzēt”  2019.gada 21.decembrī, Rīgā.   
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

 

18.§ (683) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Latvijas Sarkanais 

Krusts” Daugavpils pilsētas komitejai no budžeta programmas 

 „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

                                                       Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 
 

Deputāte H.Soldatjonoka nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

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

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019.gada 14.februāra saistošajiem 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 “Latvijas 

Sarkanais Krusts” Daugavpils pilsētas komitejas  (reģ.Nr.40008002279) 2019.gada  5.novembra 

pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra 

atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  līdzfinansējumu 115,00 EUR apmērā (viens simts piecpadsmit euro) biedrībai 

“Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils pilsētas komitejai (reģ.Nr.40008002279) dalības 

braucienam, lai piedalītos Latvijas Sarkanā Krusta starpkongresu konferencē  2019.gada 

29.novembrī, Rīgā.   
2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

19.§ (684) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.594 

                                                       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 

Konstantīna Markeviča 2019.gada 22.oktobra iesniegumu, SIA “Daugavpils reģionālā 

slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) 2019.gada 22.oktobra vēstuli Nr.1.14/846, kurā norādīts, ka 

Konstantīns Markevičs ir pārcelts uz valsts apmaksāto (budžeta) vietu, kā rezultātā ir 

nepieciešams pārtraukt segt apmācības izdevumus, kas saistīti ar Konstantīna Markeviča 
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apmācību un piešķirt stipendiju Noteikumu Nr.2 3.2.punktā noteiktajā apmērā, Domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, Domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.novembr atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.594 “Par atbalstu 

rezidentiem”: 

1.1.svītrot 1.1.punktu; 

1.2.papildināt ar 1.1 punktu šādā redakcijā: 

“1.1 Piešķirt pašvaldības stipendiju 220 EUR (divi simti divdesmit eiro) apmērā ik mēnesi 

uz visu rezidentūras laiku šādiem rezidentiem (katram) :  

1.1 1. Konstantīnam Markevičam”; 

1.3. svītrot 2.1.punktu. 

2. Domes Finanšu nodaļai veikt līdzekļu pārdali atbilstoši pieņemtajam lēmumam. 

3. Domes Centralizētajai grāmatvedībai veikt pārskaitījumus, atbilstoši Slimnīcas 

sniegtajai informācijai. 

 

 

20.§ (685) 

 

Par apropriācijas pārdali pamatbudžeta apakšprogrammā  

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

                                                       Ž.Kobzeva, 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 Finanšu komitejas 2019.gada 14.novembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali  Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.9000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) pamatbudžeta apakšprogrammā “Sabiedrisko 

organizāciju atbalsta fonds”: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā “Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  funkcionālajā kategorijā “Sociālā aizsardzība” par 3000 EUR saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  funkcionālajā kategorijā “Atpūta, kultūra un reliģija” par 3000 EUR saskaņā ar 

pielikumu Nr.2. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko 

                   organizāciju atbalsta fonds” funkcionālās kategorijas “Sociāla aizsardzība” 

                   ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko 

organizāciju atbalsta fonds” funkcionālās kategorijas “Atpūta, kultūra un reliģija” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 
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21.§ (686) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs” 

 no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

                                           Ž.Kobzeva, L.Jankovska, A.Elksniņš 
 

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

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019.gada 14.februāra saistošajiem 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 “Par noteikumu apstiprināšanu”, 12., 24. un 26.punktu, 

ņemot vērā biedrības “Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs”  (turpmāk – biedrība) 2019.gada 

11.novembra pieteikumu,   Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

2019.gada 14.novembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

14.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs” 

(reģ.Nr.40008040124),  3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā,  Lauku atbalsta dienesta 

apstiprināta projekta “Daugavpils izpletņlēcēju sporta kluba infrastruktūras attīstība vietējās 

ekonomikas stiprināšanai un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšanai”  līdzfinansēšanai. 

2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībām. 

 

22.§ (687) 

 

Par projekta Nr.4.2.2.0/17/I/058 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu 

                                                       D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

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

apstiprināto Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaiti 99.punktu, 2018.gada 6.jūlija Vienošanos par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/058, nodrošinot projekta „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī”, 

sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura galvenais mērķis - ir veicināt Daugavpils pilsētas 

vispārējās izglītības iestādes ēkas Jelgavas ielā 30 A, Daugavpilī energoefektivitātes 

paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu, kas atbilst darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumu prasībām, Finanšu 

komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj:  
 

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

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 
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Daugavpils pilsētas  vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī” (turpmāk 

Projekts) ietvaros izveidoto vērtību Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 

(reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401) saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, ievērojot Regulas 

Nr.1303/20136 71.pantā noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta darbību īstenošanas laikā 

un 5 (piecu) gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, kā arī neizdarīt būtiskas 

izmaiņas Projektā, tai skaitā:  

2.1. izmantot Projektā attīstīto infrastruktūru un sasniegtos rezultātus Projektā plānoto 

darbību veikšanai un saskaņā ar Projektā paredzēto mērķi; 

2.2. nepārdot, nedāvināt, neizīrēt, neiznomāt, nemainīt, neaizdot, nepatapināt, neieķīlāt, 

citādi neatsavināt un neapgrūtināt īpašumu, kas iegādāts vai radīts Projektā, un īpašumu, kas 

guvis labumu no atbalsta, kā arī neveikt citas darbības, kuru rezultātā īpašums pilnīgi vai  

daļēji var nokļūt citas personas īpašumā vai valdījumā, izņemot gadījumus, kad saņemta 

Sadarbības iestādes iepriekšēja rakstiska atļauja un Finansējuma saņēmēja iecerētās darbības 

neizraisa nevēlamas sekas — tās neietekmē Projekta būtību, īstenošanas nosacījumus un 

nesniedz nepamatotas priekšrocības. Īpašuma vai turējuma tiesības attiecībā uz atbalstītajiem 

infrastruktūras objektiem nemaina un ieguldījums paliek LR teritorijā vismaz piecus gadus pēc 

Projekta noslēguma maksājuma veikšanas Finansējuma saņēmējam. Īpašuma vai turējuma 

tiesības nostiprina zemesgrāmatā (izņemot gadījumu, ja pašvaldības īpašums uz normatīvā akta, 

līguma vai pašvaldības lēmuma pamata ir nodots pašvaldības iestādes kā Finansējuma saņēmēja 

pārvaldīšanā vai, ja īpašuma tiesības uz objektu ir spēkā bez to nostiprināšanas zemesgrāmatās); 

2.3. nodrošināt, ka netiek pārtraukta produktīvā darbība, t. i., Finansējuma saņēmējs netiek 

likvidēts, reorganizēts (apvienots, pārveidots vai sadalīts), kā arī nepieļaut situāciju, kurā tiek 

pārtraukta Vienošanās paredzētā darbība, izņemot gadījumus, kad saņemta Sadarbības iestādes 

iepriekšēja rakstveida atļauja un saņemts atbilstošs pašvaldības lēmums vai normatīvais akts un 

Finansējuma saņēmēja iecerētās darbības neizraisa nevēlamās sekas — tās neietekmē Projekta 

būtību, īstenošanas nosacījumus un nesniedz nepamatotas priekšrocības; 

2.4. nodrošināt Projektā iegādāto un radīto vērtību saglabāšanu un uzturēšanu. Ugunsgrēka, 

vētras, plūdu un citu nepārvaramas varas gadījumu vai trešo personu prettiesiskas rīcības 

rezultātā radušos zaudējumus Finansējuma saņēmējam ir pienākums segt un bojātās vai 

iznīcinātās vērtības atjaunot no saviem līdzekļiem pilnā apmērā. Ja Finansējuma saņēmējs ir 

veicis Projektā iegādāto un radīto vērtību apdrošināšanu, zaudējumus sedz no saņemtās 

apdrošināšanas atlīdzības. Gadījumā, ja ar šādu kompensāciju nepietiek, Finansējuma saņēmējs 

zaudējumus sedz no saviem līdzekļiem; 

2.5. gadījumos, kad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noraksta 

Projektā iegādāto pamatlīdzekli, norakstīšanas faktam ir jābūt pamatotam (pamatlīdzekļa 

norakstīšana nerada būtiskas izmaiņas Projektā) un dokumentētam. Šādā gadījumā 

Finansējuma saņēmējam nav pienākums nodrošināt norakstītā pamatlīdzekļa atrašanos Projekta 

īstenošanas vietā. 

3. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu – 

pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei vērtību saraksts. 

 

 

 

23.§ (688) 

 

Par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā „Eiropas  

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

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

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

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

Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

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

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

instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu. 

 

 

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

finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 

 

 

24.§ (689) 

 

Par līdzekļu ieplānošanu būvprojektēšanas darbiem  

jaunas ēkas būvniecībai Spaļu ielā 4, Daugavpilī 

                                                       D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pirmās daļas 27. apakšpunktu, 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.593 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 

atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 

un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas 

domes iepirkumu procedūras Nr. DPD 2019/91 “Būvprojektēšanas un autoruzraudzības darbi 

būvobjektam “Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras 

izveide Spaļu ielā 4, Daugavpilī” komisijas 2019.gada 28.oktobra lēmumu, Daugavpils pilsētas 

domes Attīstības komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav,   Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Līguma saistību izpildei un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai plānotā Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda finansēta projekta “Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas 

kompleksa izbūvei Spaļu ielas rajonā, Daugavpilī” iesniegšanai specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. 

"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 

atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 

un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros, būvprojektēšanas darbiem ar SIA 

“BM-projekts”, reģistrācijas numurs 40103196966, finansējumu 65 376,30 EUR apmērā 

paredzēt pašvaldības budžetā 2020.gadam. 

2. Pilnvarot Domes izpilddirektoru parakstīt attiecīgo līgumu.  
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25.§ (690) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa  

lēmumā Nr.159 „Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā” 

                                                       D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija 

noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 

dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti 

un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1
 punktu, 

ievērojot to, ka 2018.gada 25.jūlijā ar Sociālo pakalpojumu attīstības padomes lēmumu 

Nr.5 tika apstiprināts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. - 

2020.gadam, kurā tika iekļauti un atbalstīti Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa 

lēmumā Nr.159 noteiktie sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides risinājumi Daugavpils 

pilsētas pašvaldībā, 

to, ka izvērtējot Daugavpils pilsētas deinstitucionalizācijas infrastruktūras attīstības 

risinājumus konstatēts, ka Sociālo pakalpojumu centrā bērniem un jauniešiem “Priedīte” 

ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinās, ka Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija 

noteikumi Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” paredz jaunu ārpusģimenes aprūpes modeli - 

specializētās audžuģimenes – paredzot iespēju aizvien vairāk bērniem, kam nepieciešama 

ārpusģimenes aprūpe, to nodrošināt ģimeniski pietuvinātā vidē, tādējādi, zūd nepieciešamība 

pēc jauniešu mājas pakalpojuma,  jo viens no izvirzītajiem sociālajiem mērķiem – nodrošināt 

ikvienam jaunietim iespēju dzīvot ģimeniskā vidē- ir sasniedzams bez deinstitucionalizācijas 

ģimeniski videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūras izbūves,  

to, ka izvērtējot esošo risinājumu Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar 

garīga rakstura traucējumiem infrastruktūras izveidi Križu mikrorajona daudzdzīvokļu mājas 

dzīvokļos, secinām, ka nav iespējams nodrošināt vides pieejamības prasības, tādejādi nomainot 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem “Grupu 

māja (dzīvoklis)” adreses Poligona iela 58-46, Poligona iela 58-49, Poligona iela 58-55, 

Poligona iela 48-78, Daugavpils, Križu mikrorajons uz adresi 18.novembra ielā 354V, 

Daugavpilī, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2019.gada 7.novembra 

atzinumu, Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā” grozījumu un izteikt lēmuma pielikuma 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumi” 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Pakalpojumu adreses un vietu skaits 

 

Nr.p.k. PAKALPOJUMS 
VIETU/KLIENTU 

SKAITS 
ADRESE 

1. ĢVPP (3*8) 20 
Komandanta iela 3, 

Daugavpils 
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2. Bērni ar FT: Dienas aprūpes centrs 20 
Turaidas iela 36, 

Daugavpils 

3. Bērni ar FT: Atelpas brīdis 6 
Turaidas iela 36, 

Daugavpils 

4. 
Bērni ar FT: Sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu centrs 
20 

Turaidas iela 36, 

Daugavpils 

5. Pieaugušie ar GRT: Grupu dzīvokļi 12 
18.novembra iela 354V, 

Daugavpils 

6. 
Pieaugušie ar GRT: Specializētās 

darbnīcas 
27 

Arhitektu iela 21, 

Daugavpils 

”. 

 

26.§  

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 

glābšanas dienesta funkciju nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai 

                    A.Pudāns, V.Kononovs, L.Jankovska, A.Zdanovskis, A.Elksniņš 
 

V.Kononovs jautā, cik darbinieki tiks atbrīvoti no darba? 

A.Pudāns atbild, ka četri darbinieki. 

L.Jankovska jautā, cik finanšu līdzekļi tiks izbrīvēti? 

A.Pudāns atbild, ka tie ir 136 tūkstoši. 

L.Jankovska jautā, kā šis jautājums tiek risināts citās pašvaldībās? 

A.Pudāns atbild, ka Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā ar to nodarbojas pašvaldības policija. 

Debates: 

V.Kononovs un J.Lāčplēsis iesaka jautājumu skatīt Pilsētas saimniecības komitejā. 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par priekšlikumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: jautājumu atlikt. 

 

 

27.§ (691) 

 

Par garāžas ēkas Daugavpilī, Varšavas ielā 45B nojaukšanu 

                                                          M.Dimitrijeva, A.Elksniņš 

 

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

daļas 27.punktu,  Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu,  

ņemot vērā, ka garāžu ēka ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9402 001, Daugavpilī, 

Varšavas ielā 45B, pieder pašvaldībai,  

saskaņā ar objekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu 

un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī A daļa” 2019.gada 19.jūlija apsekošanas aktu Nr.7 

konstatēts, ka pārvada būvniecības laikā garāžas Varšavas ielā 45B pamatne nosēdās, garāžas 

ēka atvienojās no pamatēkas, kā rezultātā tālākā garāžas ekspluatācija nav iespējama un ir 

bīstama, piedāvāts risinājums – demontēt avārijas stāvoklī esošo garāžu, 

ņemot vērā pārvada būvuzņēmēja - piegādātāju apvienības „T un KT”, kas sastāv no sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Tilts”, reģ.Nr.50103005351, un akciju sabiedrības „Kauno tiltai”, 

reģ.Nr.133729589 Lietuvas Republikā, 2019.gada 7.novembra vēstuli Nr.501-431, ņemot vērā 
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Domes Finanšu komitejas 2019.gada 14.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1. Atļaut būvuzņēmējam - piegādātāju apvienībai „T un KT”, kas sastāv no sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Tilts”, reģ.Nr.50103005351, un akciju sabiedrības „Kauno tiltai”, 

reģ.Nr.133729589 Lietuvas Republikā (turpmāk – būvuzņēmējs),  nojaukt Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai piederošu garāžu ēku ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9402 001, Daugavpilī, 

Varšavas ielā 45B, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9402 

(turpmāk – garāža), par būvuzņēmēja līdzekļiem. 

2. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram I.Aleksejevam pieteikt būvuzņēmējam 

materiālo zaudējumu kompensāciju garāžas kadastrālās vērtības apmērā un ieturēt to no 

ieturētās garantijas summas. 

3. Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam kontrolēt garāžās 

nojaukšanas darbus, pēc to izpildes saņemt aktu par būves neesamību dabā un informēt 

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību. 

 

 

28.§ (692) 

 

Par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 22, Daugavpilī, nodošanu  

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” 

                                                          I.Funte, A.Elksniņš 

 

Deputāte H.Soldatjonoka nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 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 “Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils pilsētas komitejas 2019.gada 

21.oktobra vēstuli Nr.25D “Par telpu Ventspils ielā 22 nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komitejai” (reģistrēta Daugavpils pilsētas domē, 

turpmāk – Dome, 2019.gada 22.oktobrī ar Nr.3071/1.2.-6) ar lūgumu piešķirt bezatlīdzības 

lietošanā neapdzīvojamās telpas Ventspils ielā 22, Daugavpilī, lai sniegtu atbalstu sociāli 

neaizsargātajiem iedzīvotājiem, 

      ņemot vērā to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2005.gada 26.maija lēmumu Nr.150, 

grozīts ar 2014.gada 8.oktobra lēmumu Nr.8.5-11/L-27531, biedrībai “Latvijas Sarkanais 

Krusts” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās – labdarība, palīdzības 

sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 

grupu sociālās labklājības celšana, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, 

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Latvijas 

Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, 

turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kadastra 

numurs 0500 003 2704, Ventspils ielā 22, Daugavpilī, - administratīvo ēku ar kopējo platību 
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95,2 m2 (būves kadastra apzīmējums 0500 003 2704 001) un ēkai piesaistīto zemes gabalu 

(kadastra apzīmējums  0500 003 2704) 285 m2 platībā, turpmāk – Īpašums. 

    2. Ēkas (kadastra apzīmējums 0500 003 2704 001) bilances vērtība uz 2019.gada 

30.novembri sastāda 5366,55 EUR (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit seši eiro un 55 centi), 

zemesgabala (kadastra apzīmējums 0500 003 2704) bilances vērtība uz 2019.gada 30.novembri 

sastāda 914,91 EUR (deviņi simti četrpadsmit eiro un 91 cents). 

     3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2024.gada 30.novembrim, bet ne ilgāk kā 

uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

     4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Biedrības Daugavpils pilsētas komitejas 

darbības nodrošināšanai (atbalsta sniegšana sociāli neaizsargātajiem iedzīvotājiem). 

     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. 

     7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai, 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; 

     7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

     7.4. Biedrībai ir anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

     8. Uzdot Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot līguma projektu par 

Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai. 

 

 

29.§ (693) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti 

                                                          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.100000593920, 100000593934, 

100000593905, 100000593931, 100000593929, 100000593972, 100000593936), atklāti 

balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē: 

1. zemes gabalu 534 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 2705, Ventas ielā 2K, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1901,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti viens eiro); 

2. zemes gabalu 729 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 1116, Samteņu ielā 35A, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2282,00 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit divi eiro); 

3. zemes gabalu 762 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 1117, Samteņu ielā 21C, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2385,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci 

eiro); 

4. zemes gabalu 656 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 1214, Samteņu ielā 11A, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2053,00 EUR (divi tūkstoši piecdesmit trīs eiro); 

5. zemes gabalu 961 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0819, Samteņu ielā 26, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 3008,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi eiro); 
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6. zemes gabalu 9542 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 1012, ar kadastrālo 

vērtību 2592,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi eiro); 

7. zemes gabalu 46 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3759, Butļerova ielā 1 k-

8, 194, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 177,00 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi eiro). 

 

 

30.§ (694) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101835,  

Balvu ielā 1C k-27 – 858, 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.100000591800 un Nr.5426, nodrošinot Daugavpils 

pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.539 “Par zemes gabalu nodošanu 

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

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu 

Nr.10 (1.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 42 m2 platībā, kadastra 

Nr.05000101835 (kadastra apzīmējums 05000101835), Balvu ielā 1C k-27 - 858, Daugavpilī 

(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 370,00  EUR (trīs simti septiņdesmit eiro un 00 centi) 

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves kadastra Nr.05005101805 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.5426), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 370,00 EUR (trīs simti 

septiņdesmit eiro  un 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: 
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    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas Daugavpils tiesā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances 

Zemesgabalu; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

 

31.§ (695) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283956,  

Butļerova ielā 1 k-6 – 106, 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.100000591786 un Nr.100000544204, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.539 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.5.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu 

Nr.10 (6.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 45 m2 platībā, kadastra 

Nr.05000283956 (kadastra apzīmējums 05000283956), Butļerova ielā 1 k-6 - 106, Daugavpilī 

(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 375,00  EUR (trīs simti septiņdesmit pieci eiro un 00 

centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005280057 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000544204), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 375,00 EUR 

(trīs simti septiņdesmit pieci eiro  un 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: 
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    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas Daugavpils tiesā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances 

Zemesgabalu; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

 

32.§ (696) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313742,  

Salviju 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.100000591809 un Nr.100000452111, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.539 “Par zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai” 1.11.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu 

Nr.10 (2.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 379 m2 platībā, kadastra 

Nr.05000313742 (kadastra apzīmējums 05000313742), Salviju ielā 45, Daugavpilī (turpmāk - 

Zemesgabals), nosacīto cenu 1213,00  EUR (viens tūkstotis divi simti trīspadsmit eiro un 00 

centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju, kadastra Nr.05005310004 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000452111), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 1213,00 EUR 

(viens tūkstotis divi simti trīspadsmit eiro un 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: 
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    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas Daugavpils tiesā) norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances 

Zemesgabalu; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

 

33.§ (697) 

 

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.47 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.47 Piekrastes 

ielā 31, Daugavpilī, īrnieka atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 10.10.2019. ar 

Nr.1491/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 

atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.novembra 

atzinumu, Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu 

Nr.47, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.47, mājas un zemes gabala 3265 m2 platībā, kadastra 

Nr.0500 008 0510,  400/31483 kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:  

3.1. reģistrēt zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu 

Nr.47 Piekrastes ielā 31, Daugavpilī;  

     3.2. sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē par dzīvojamās mājas Piekrastes 

ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 pārdošanu. 

 

 

34.§ (698) 

 

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 14, Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.4 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.4 Vaļņu ielā 14, 

Daugavpilī, īrnieces atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 30.10.2019. ar Nr.1557/1.2.-

16) par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 atsavināšanu, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, 
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Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.4, 

kadastra numurs 0500 903 4275, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas (kadastra 

apzīmējums 05000361901001), būves (kadastra apzīmējums 05000361901002) un zemes 

gabala 4162 m2 platībā, kadastra Nr.0500 036 1901, 433/1790 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 Vaļņu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra numurs 

0500 903 4275, pārdošanu. 

 

35.§ (699) 

 

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 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 

07.11.2019. atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 07.11.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt:  

1.1. apbūvētu zemes gabalu 814 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 1328, 

1.Kumelīšu ielā 13, Daugavpilī; 

1.2. apbūvētu zemes gabalu 46 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3759, Butļerova 

ielā 1 k-8-194, 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. 

 

36.§ (700) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1928, 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 07.11.2019. atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 07.11.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 
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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 1420 m² 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 1928, Ventspils ielā 63A, Daugavpilī.   
     2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1928, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai.  

     3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1928, pārdošanu izsolē organizēt izsoles 

komisijai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Aleksejs Nikolajevs (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs). 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece: 

Aija Vilcāne (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma 

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 004 1928, Ventspils ielā 63A, Daugavpilī, izsoles 

noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

 

37.§ (701) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270012, Vasarnīcu ielā  

(pie Daugavpils reģionālās slimnīcas), Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli 

                                                          I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

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

apbūves tiesības noteikumi" 32.punktu, 40.punktu,  

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.254 “Par vieglo 

taksometru stāvvietu izvietojumu” 2.pielikuma “Vieglo taksometru stāvvietu izvietojums ārpus 

Daugavpils pilsētas centra” 11.punktu, kas grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 

11.jūnija lēmuma Nr.226 1.1.apakšpunktu, 2019.gada 11.oktobra nekustamo īpašumu vērtētāja 

Jura Borska iesniegto nekustamā īpašuma, zemes vienības daļas ar kadastra numuru 0500 027 

1304 (zemes vienības kadastra apz.0500 027 0012), Vasarnīcu ielas rajonā, 16 m2 platībā, 

iespējamo tirgus nomas maksu, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, 

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1. Nodot iznomāšanai bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem vieglo taksometru 

stāvvietu izmantošanai rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli sekojošiem izsoles objektiem: 

1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 

05000270012, Vasarnīcu ielā (pie Daugavpils reģionālās slimnīcas), Daugavpilī, daļai 8 m2 

platībā (izsoles noteikumu 1.pielikumā zemesgabals atzīmēts ar Nr.1); 

1.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 
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05000270012, Vasarnīcu ielā (pie Daugavpils reģionālās slimnīcas), Daugavpilī, daļai 8 m2 

platībā (izsoles noteikumu 1.pielikumā zemesgabals atzīmēts ar Nr.2); 

1.3. Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 

05000270012, Vasarnīcu ielā (pie Daugavpils reģionālās slimnīcas), Daugavpilī, daļai 8 m2 

platībā (izsoles noteikumu 1.pielikumā zemesgabals atzīmēts ar Nr.3); 

1.4. Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 

05000270012, Vasarnīcu ielā (pie Daugavpils reģionālās slimnīcas), Daugavpilī, daļai 8 m2 

platībā (izsoles noteikumu 1.pielikumā zemesgabals atzīmēts ar Nr.4),             

(turpmāk visi kopā un katrs atsevišķi – Zemesgabals). 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 43 EUR (četrdesmit trīs eiro) 

gadā par katru 1.punktā norādīto izsoles objektu.  

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus. 

       4. Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz Zemesgabala nomas tiesību izsoles 

noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:  

 

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma  

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs; 

Komisijas locekļi:             S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juriste; 

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 

   O.Krukovskis, Komunālās saimniecības pārvaldes 

komunālinženieris. 

        5. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas-pieņemšanas aktu.          

 

Pielikumā: Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumi. 

 

 

38.§ (702) 

 

Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī, 

 nodošanu atsavināšanai un pārdošanu izsolē 

                                                          I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 10.pantu, 

36.pantu, Zemesgrāmatu apliecību, nodalījuma Nr.100000117921, ņemot vērā sertificēta 

vērtētāja SIA “Eiroeksperts” (kompetences sertifikāts nekustamā īpašuma kustamās mantas un 

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

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 

2019.gada 17.septembra sēdes protokolu Nr.9 (13.punkts), Domes Īpašuma komitejas 

2019.gada 19.septembra atzinumu, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.novembra 

atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti balsojot: atklāti 

balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

     1.Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē, nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0500 020 0625 – 

zemesgabalu 3672 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 020 0625, un uz tā esošu dzīvojamo 
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māju ar 105 dzīvokļiem, kadastra apzīmējums 0500 020 0622 001, Gaismas ielā 7, Daugavpilī 

(turpmāk Objekts). 

     2. Apstiprināt Objekta nosacīto cenu, jeb izsoles sākumcenu 466500,00 EUR (četri simti 

sešdesmit seši tūkstoši pieci simti eiro 00 centi), un izsoles noteikumus.  

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

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

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

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

dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

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

atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

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

ķīlas tiesības uz Objektu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.  

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

noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā: 

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

Komisijas priekšsēdētājas   

vietnieks:                          A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas locekļi:             A.Vilcāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma  

                                          atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja. 

                                          M.Gabrunova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā 

                                          īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 

                                          S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juriste; 

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

                                          Nekustamā  īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

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

budžetā.     

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

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.     

     

Pielikumā: Izsoles noteikumi. 

 

 

39.§ (703) 

 

Par jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas Mendeļejeva ielā 5,  

Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu 

                                                          I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi” 48. un 63.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.509 

“Par jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, nomas tiesību 

izsoli” 2.pielikuma “Nomas tiesību izsoles noteikumi” 8.1. un 8.2.punktu, 2019.gada 

30.oktobra nomas tiesību izsoles protokolu Nr.11, un ņemot vērā to, ka SIA “AXON CABLE”, 

reģistrācijas Nr.41503025401, kā vienīgais pretendents nomas tiesību izsoles rezultātā ieguva 

tiesības nomāt jaunbūvējamo rūpnieciskās ražošanas ēku Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī,  

atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 
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H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj:  

 

     1. Apstiprināt jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību 3082 m2, kas 

tiks uzbūvēta uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala ar kadastra Nr.0500 

007 1505 Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, 2019.gada 30.oktobra nomas tiesību izsoles 

rezultātus. 

     2. Noslēgt jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību 3082 m2 

Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, nomas līgumu ar SIA “AXON CABLE”, reģistrācijas 

Nr.41503025401, juridiskā adrese: Višķu iela 21C, Daugavpils, LV-5410, par nomas maksu 

4623,00 EUR (četri tūkstoši seši simti divdesmit trīs eiro un 00 centi) mēnesī, t.i., 1,50 EUR 

par 1m2 mēnesī. 

 

40.§ (704) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. 

lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās telpas statusa noteikšanu” 

                                                          I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.¹ panta pirmo 

daļu un  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr.25 

“Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” 2.punktu, ņemot vērā Domes 

Mājokļu komitejas atzinumu,  Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 
 

Izdarīt Domes 25.08.2016. Lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās 

telpas  statusa noteikšanu” grozījumus un papildināt ar 1.41., 1.42., 1.43. un 

1.44.apakšpunktiem šādā redakcijā:  

 

“1.41. dzīvoklis Nr.31 Vienības ielā 40A, Daugavpilī; 

  1.42. dzīvoklis Nr.132 Vienības ielā 36, Daugavpilī; 

  1.43. dzīvoklis Nr.14 Cietokšņa ielā 53, Daugavpilī; 

  1.44. dzīvoklis Nr.9 Stadiona ielā 16, Daugavpilī; 

  1.45. dzīvoklis Nr. 27 Enerģētiķu šķērsielā 12.” 

 

 

41.§ (705) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 23.decembra lēmumā 918 

                                                          I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas zemes komisijas 2019.gada 30.jūlija lēmumu Nr.16 “Par zemes vienības sadali”, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 
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     Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 23.decembra lēmumā Nr.918 „Par zemes 

gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai” grozījumus: 

     - svītrot lēmuma pielikumā 29.punktu; 

     - papildināt Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu sarakstu ar 291. un 

292.punktiem: 
 

Nr. 

p/k 

Administratīvās 

teritorijas 

nosaukums 

Adrese/nosaukums 
Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

(kv.m) 

Daugavpils pilsētas zemes 

komisijas lēmuma "Par 

zemes īpašuma tiesību 

atzinumu zemes robežu 

plānu izgatavošanai" 

datums un Nr. 

291. Daugavpils pilsēta  0500-008-0086 1500  

292. Daugavpils pilsēta  0500-008-0087 7673  

 

 

42.§ (706) 

 

Par dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu 

                                                          I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

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

domes 2019.gada 13.jūnija lēmumu Nr.378, 2019.gada 30.maija Vienošanos, kas noslēgta un 

iereģistrēta ar Nr.2994 zvērinātas notāres R.Bogdānes prakses vietā Raiņa ielā 26, Daugavpilī, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (16.punkts), atklāti 

balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra Nr.0500 903 4697, 

1.Oficieru ielā 8, Daugavpilī, nosacīto cenu 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.1 īrniecei (turpmāk 

– Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.1, kadastra Nr.0500 903 4697, 1.Oficieru ielā 8, 

Daugavpilī, par nosacīto cenu 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro), t.sk. mājai piesaistītā 

zemes gabala 2415 m² platībā, kadastra Nr.0500 011 1604, 310/17389 domājamās daļas par 

124,98 EUR (viens simts divdesmit četri euro 98 centi). 

     3. Pircējam, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

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

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

maksas daļas;  

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

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

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

neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 
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     4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budžetā. 

     5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma noslēgšanas 

norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 8, 

Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.1 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot 

Pircējam atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

 

 

43.§ (707) 

 

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21.Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.1 izsoles noteikumu apstiprināšanu 

                                                          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.panta pirmo daļu, 

30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija lēmumu Nr.418, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (15.punkts), atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

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

4272, Vaļņu ielā 21, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1 52.4 m2 platībā, mājas 

(kadastra apzīmējums 0500 011 1005 001), būvju (kadastra apzīmējumi 0500 011 1006 002; 

004) un zemes gabala 2286 m² platībā ar kadastra Nr.0500 011 1005  524/2052 kopīpašuma 

domājamās daļas, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 3900 EUR apmērā, t.sk. zemes gabala 

524/2052 kopīpašuma domājamo daļu – 1893,76 EUR. 

     2. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra numurs 0500 903 4272, 

Vaļņu ielā 21, Daugavpilī, izsoles noteikumus. 

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

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

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

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

apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

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

dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā. 

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

izsolē nosolītās summas samaksas. 

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

dzīvokļa īpašumu Nr.1 Vaļņu ielā 21, Daugavpilī, pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena.  

     5. Izsoles komisijai pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.1, kadastra numurs 0500 903 4272, Vaļņu 

ielā 21, Daugavpilī, pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

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

budžetā. 

     

 Pielikumā: Dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra Nr.0500 903 4272, Vaļņu ielā 21, Daugavpilī,   

                    izsoles noteikumi. 
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44.§ (708) 

 

Par dzīvojamās mājas Komunālā ielā 5.Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.4 izsoles noteikumu apstiprināšanu 

                                                          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.panta pirmo daļu,  

30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumu Nr.377, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (14.punkts), atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra numurs 0500 900 

3943, Komunālā ielā 5, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4 34.5 m² platībā, māju 

(kadastra apzīmējums 0500 013 4507 001; 002), būvju (kadastra apzīmējumi 0500 013 4507 

003; 004; 011) un zemes gabala 1081 m² platībā ar kadastra Nr.0500 013 4507  345/3930 

kopīpašuma domājamās daļas, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 2800 EUR apmērā, t.sk. 

zemes gabala 345/3930 kopīpašuma domājamo daļu – 475 EUR. 

     2. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra numurs 0500 900 3943, 

Komunālā ielā 5, Daugavpilī, izsoles noteikumus. 

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

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

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

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

apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

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

dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā. 

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

izsolē nosolītās summas samaksas. 

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

dzīvokļa īpašumu Nr.4 Komunālā ielā 5, Daugavpilī, pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles 

sākumcena.  

     5. Izsoles komisijai pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.4, kadastra numurs 0500 900 3943, 

Komunālā ielā 5, Daugavpilī, pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles 

noteikumiem. 

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

budžetā. 

      

Pielikumā: Dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra Nr.0500 900 3943, Komunālā ielā 5, Daugavpilī,  

                   izsoles noteikumi. 

 

45.§ (709) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto  

dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

                                                          I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

īpašuma likuma 6.pantu, sakarā ar to, ka dzīvojamo māju Jelgavas ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu 
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īpašumi Nr.1,20,21,32,38,41,49,52, Ludzas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.1,2, Malu 

ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.21,41,52,55,78,81,91, Muitas iela 4, Daugavpilī, 

dzīvokļu īpašumi Nr.1,2,4,5, Muitas ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.3,8,10, Piekrastes 

ielā 27, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.1,15,21,30,33,51,59,60, Piekrastes ielā 35, 

Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.17,31,54,58,73,84, Plāteru ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļu 

īpašumi Nr.1,4,5,6, Rēzeknes ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.16,24,26,30,66 netika 

privatizēti, un tie atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

nolemj: 

 

     1. Reģistrēt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vārda (reģ.Nr.90000077325) šādus dzīvokļu īpašumus: 

     1.1. Jelgavas ielā 23, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 323/25320 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.20, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.20, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 315/25320 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 428/25320 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 312/25320 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 394/25320 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 315/25320 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 426/25320 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.1.8. dzīvokļa īpašumu Nr.52, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.52, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 321/25320 kopīpašuma domājamā daļa. 

    1.2. Ludzas ielā 7, Daugavpilī: 

    1.2.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, māju (kadastra 

apzīmējumi 05000048210001; 002), palīgceltņu un zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 

004 8210, 407m² platībā 474/1467 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.2.2. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, māju (kadastra 

apzīmējumi 05000048210001; 002), palīgceltņu un zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 

004 8210, 407m² platībā 559/1467 kopīpašuma domājamās daļas. 

     1.3. Malu ielā 15, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 332/51964 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 333/51964 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.3.3. dzīvokļa īpašumu Nr.52, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.52, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 460/51964 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 459/51964 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.3.5. dzīvokļa īpašumu Nr.78, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.78, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 534/51964 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.3.6. dzīvokļa īpašumu Nr.81, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.81, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 533/51964 kopīpašuma domājamās daļas; 
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     1.3.7. dzīvokļa īpašumu Nr.91, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.91, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 464/51964 kopīpašuma domājamās daļas. 

     1.4. Muitas ielā 4, Daugavpilī: 

     1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0310, 1225 m² platībā 439/2071 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.2. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0310, 1225 m² platībā 445/2071 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.3. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0310, 1225 m² platībā 385/2071 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.4. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0310, 1225 m² platībā 390/2071 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.5. Muitas ielā 8, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 009 0309, 1520 m² platībā 484/5429 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 009 0309, 1520 m² platībā 424/5429 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 009 0309, 1520 m² platībā 474/5429 kopīpašuma domājamās daļas. 

     1.6. Piekrastes ielā 27, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 358/26657 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 597/26657 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 448/26657 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 451/26657 kopīpašuma domājamā daļa; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 588/26657 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.6.6. dzīvokļa īpašumu Nr.51, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.51, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 370/26657 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 374/26657 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.6.8. dzīvokļa īpašumu Nr.60, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.60, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 372/26657 kopīpašuma domājamās daļas. 

     1.7. Piekrastes ielā 35, Daugavpilī: 

     1.7.1. dzīvokļa īpašumu Nr.17, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.17, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 527/52796 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 527/52796 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.3. dzīvokļa īpašumu Nr.54, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.54, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 458/52796 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 653/52796 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 849/52796 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.7.6. dzīvokļa īpašumu Nr.84, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.84, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 532/52796 kopīpašuma domājamās daļas. 



39 
 

     1.8. Plāteru ielā 10, Daugavpilī: 

     1.8.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 039 1806, 3661 m² platībā 303/2070 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.8.2. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 039 1806, 3661 m² platībā 153/2070 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.8.3. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 039 1806, 3661 m² platībā 256/2070 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.8.4. dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 039 1806, 3661 m² platībā 149/2070 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.9. Rēzeknes ielā 1, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0604, 3132 m² platībā 653/38104 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.9.2. dzīvokļa īpašumu Nr.24, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.24, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 008 0604, 3132 m² platībā 540/38104 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0604, 3132 m² platībā 339/38104 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0604, 3132 m² platībā 540/38104 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 008 0604, 3132 m² platībā 334/38104 kopīpašuma domājamās daļas. 

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam veikt 

nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.punktā norādīto dzīvokļu īpašumu reģistrēšanai 

zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 

 

 

46.§ (710) 

 

Par zemes vienības, Rītu ielas 28 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.439 “Par zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 05000060220, Rītu ielas 28 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu”, 

2019.gada 10.septembra Domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.216 “Par komisijas izveidošanu 

zemesgabala pārdošanai izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 23.oktobra izsoles protokolu 

Nr.12, un sakarā ar to, ka Zenons Gurevičs-Garkuls, personas kods 261043-10210 (turpmāk – 

Pircējs), izsludinātajā izsolē, kā vienīgais izsoles dalībnieks nosolīja vienu soli, samaksāja visu 

summu un ieguva tiesības pirkt zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000060220, Rītu ielas 

28 rajonā, Daugavpilī, atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

    1. Apstiprināt zemes vienības (starpgabals) 204 m2 platībā, kadastra Nr.05000060220 

(kadastra apzīmējums 05000060220), Rītu ielas 28 rajonā, Daugavpilī, 2019.gada 23.oktobra 

izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju zemes vienības Rītu ielas 28 rajonā, Daugavpilī, pirkuma 

līgumu par izsolē nosolīto cenu 970,00 EUR (deviņi simti septiņdesmit 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 05000060220 Rītu ielas 28 rajonā, 

Daugavpilī; 

    2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto zemes vienību ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

 

47.§  

 

Par nodomu protokola noslēgšanu ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 

R.Golovans, I.Kokina, J.Lāčplēsis, V.Kononovs, L.Jankovska, A.Zdanovskis, 

A.Elksniņš 

 

I.Kokina lūdz pastāstīt par nodomu protokola būtību. 

E.Faibuševiča stāsta par iecerēm noslēdzot nodomu protokolu. 

J.Lāčplēsis jautā, vai ir kādi konkrēti projekti, piedāvājumi, plāni saistībā ar šo nodomu 

protokolu? 

E.Faibuševiča stāsta par iecerēm. 

L.Jankovska jautā, kā šis nodomu protokols attieksies uz pašvaldību? 

A.Elksniņš, skaidro situāciju. 

       I.Kokina ierosina jautājumu atlikt un virzīt izskatīšanai Attīstības komitejā. 

       Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par priekšlikumu,  

        

  atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: jautājumu atlikt. 

 

Sēdi slēdz plkst.14.55     

   

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs                  (personiskais paraksts)                         A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                                (personiskais paraksts)                           S.Rimicāne   

 

 

 


