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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2019.gada 28.novembrī                                                                                             Nr.36 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu 

kultūras centrs”. 

2. Par līdzekļu piešķiršanu, apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pamatbudžeta 

programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”. 

3. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. 

4. Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils 

Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas 

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

5. Par apropriācijas pārdali Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai. 

6. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta 

pārvalde” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Daugavpils Ledus sporta skola”. 

7. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

8. Par apropriācijas pārdali. 

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

glābšanas dienesta funkciju nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. 

10. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un 

programmām. 

11. Par apropriācijas pārdali. 

12. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos līguma „Revīzijas veikšana un zvērināta 

revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada 

konsolidēto pārskatu” izpildes nodrošināšanai. 

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

finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

14. Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

15. Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.37 

“Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

16. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā”. 

17. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 29.maija saistošajos 

noteikumos Nr.27 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku”. 
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18. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija  saistošajos 

noteikumos Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem”. 

19. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”. 

20. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.21 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā. 

21. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 08.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.22 “Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu 

izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā”. 

22. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”. 

23. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju 

uzturēšanu”. 

24. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos 

noteikumos Nr.6 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”. 

25. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

26. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102670, Balvu ielā 1C k-31 – 948, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

27. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181007, Īsās ielas 13 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

28. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390034, Dundagas ielas 11 rajons, 

Daugavpils, pārdošanu. 

29. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080082, Artilērijas ielas 34 rajonā, 

Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

30. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390036, Alberta ielas 6 rajonā, 

Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

31. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200114, Daugavpilī, pārdošanu 

izsolē. 

32. Par zemes gabala Dravnieku ielā 148, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai. 

33. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0022, nodošanu atsavināšanai. 

34. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra lēmumā 

Nr.661 „Par nekustamā īpašuma Parka ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”. 

35. Par zemes gabala Raiņa ielā 1, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 12 Domes deputāti –  J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,  

                                                                     A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs,  

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

                                                                     I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 3 Domes deputāti –  A.Broks – iemesls nav zināms 

                                                                         I.Kokina - iemesls nav zināms 

                                                                         L.Jankovska – iemesls nav zināms 

 

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                          I.Aleksejevs, Ž.Kobzeva, R,Golovans, I.Funte,  
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                                      J.Oļenovs, S.Krapivina, E.Ugarinko, E.Upeniece,  

                                      I.Limbēna, N.Bikovska, I.Šalkovskis 

 

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                       R.Osmane, V.Azarevičs, J.Kudiņa, I.Utināns, 

                                       I.Lagodskis, O.Petaško, T.Binders, A.Pudāns,  

                                       A.Linkevičs, A.Titova 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  I.Dunaiskis, H.Meinards, A.Jemeļjanovs 

 

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

 

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs J.Oļenovs 

lūdz deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu: “Par atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības uz atsavināmām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latgales Laiks” 

kapitāla daļām”. 

 

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 papildjautājumu: “Par atļauju Jānim Lāčplēsim savienot amatus”. 

 

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

iekļaušanu darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte lūdz 

deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā  divus papildjautājumus: 

1. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 007 1309, nodošanu atsavināšanai. 

2. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000071309, Spaļu ielā 5, Daugavpilī, 

pārdošanu izsolē. 

 

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 – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

   

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.  
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1.§ (711.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei               

“Latviešu kultūras centrs” 

R.Osmane, A.Elksniņš 

 

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

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

22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Latviešu kultūras 

centrs”, (reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpilī), pamatbudžeta 

programmai: 

1. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Kultūras iestāžu investīciju 

projekti” (maksas pakalpojumi) par 2859,00 EUR saskaņā ar 1.pielikumu; 

2.  Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana, 

Vienības nams” (maksas pakalpojumi) par 4503,00 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta 

programmas „Kultūras iestāžu investīciju projekti” (maksas pakalpojumi) 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

                   2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta 

programmas „Iestādes darbības nodrošināšana, Vienības nams” (maksas 

pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

2.§ (712.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu, apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pamatbudžeta 

programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Latviešu kultūras centrs” 

R.Osmane, A.Elksniņš 

 

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

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

22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu 

realizācijai” 39 030,00 EUR ( trīsdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit eiro 00 centi)  Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādei “Latviešu kultūras centrs”, (reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: 

Rīgas ielā 22A, Daugavpilī) projekta „Daugavpils un Vitebska: Kultūras sadarbības 

veicināšana II” ENI-LLB-1-062  priekšfinansēšanai. 

2. Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latviešu 

kultūras centrs”, pamatbudžeta programmām: 

2.1. samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Amatieru un profesionālo  

kolektīvu vadība un darbība” par 32 080,00 EUR saskaņā ar 1.pielikumu; 
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2.2. samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības 

nodrošināšana” par 9 137,00 EUR saskaņā ar 2.pielikumu; 

2.3. veikt  apropriācijas palielināšanu un pārdali  pamatbudžeta programmā „Eiropas 

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” par 80 247,00 EUR saskaņā ar 

3.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta 

                   programmas „Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

      2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta 

                   programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2019.gadam. 

 3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta 

 programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”   

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

3.§ (713.) 

 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

V.Azarevičs, A.Elksniņš 

 

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

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

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 Daugavpils 3.vidusskolas 2019.gada 

4.novembra vēstuli Nr.1-16/173 “Par atļauju pieņemt dāvinājumu” un Daugavpils 

3.vidusskolas direktora V.Azareviča izvērtējumu par interešu konflikta neesamību pieņemot 

minēto dāvinājumu (ziedojumu), to, ka dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšana neietekmē 

jebkādu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Biedrību “Atbalsts nākotnei”, Daugavpils pilsētas 

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

Nr.29, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu 

Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

 

1. Atļaut Daugavpils 3.vidusskolas direktoram V.Azarevičam pieņemt dāvinājumā no 

biedrības “Atbalsts nākotnei” (reģ.Nr.40008021867, juridiskā adrese: Raiņa iela 30, 

Daugavpils, LV-5401, Latvija) materiālās vērtības par kopējo summu 5959,96 EUR (pieci 

tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi eiro 96 centi) Daugavpils 3.vidusskolas vajadzībām 

saskaņā ar pielikumu.  

2. Daugavpils 3.vidusskolas direktoram V.Azarevičam ievērot normatīvajos aktos 

noteikto prasību izpildi attiecībā uz dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un lēmumu 

pieņemšanu attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju). 

 

Pielikumā: Materiālo vērtību saraksts. 
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4.§ (714.) 

 

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils 

Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas 

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

J.Kudiņa, A.Elksniņš 

 

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

Pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.29  un   Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 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 Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils 

Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” (reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: 

Saules iela 6/8, Daugavpils) pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu 

instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 

 

5.§ (715.) 

 

Par  apropriācijas pārdali Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai 

I.Itināns, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā  Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai (reģ.Nr.90009242212), juridiskā adrese: 

Kandavas ielā 17A, Daugavpilī) pamatbudžeta programmā “Iestādes darbības nodrošināšana”. 

2. Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļai lēmuma 1.punktā apstiprinātos ieņēmumu 

un izdevumu tāmes grozījumus iekļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta 

grozījumos. 

 

Pielikumā: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas  ieņēmumu un izdevumu tāmes 

                  grozījumi  2019.gadam. 
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6.§ (716.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta 

pārvalde” un profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādi  

“Daugavpils Ledus sporta skola” 

I.Lagodskis, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.29, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Veikt apropriācijas samazināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta 

pārvaldes” (reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils) pamatbudžeta 

programmā „Sporta organizāciju atbalsts” par 40 000,00 EUR saskaņā ar 1.pielikumu 

2. Palielināt apropriāciju profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Ledus 

sporta skola” (reģ.Nr.40900021086, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils) 

pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 40 000,00 EUR saskaņā ar 

2.pielikumu; 

 

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

programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2019.gadam grozījumi. 

 2. Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Ledus sporta 

skola” pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” 

ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gada . 

 

 

7.§ (717.) 

 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

O.Petaško, A,Elksniņš 

 

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 „Daugava Chess” 12.11.2019. iesniegumu, ņemot vērā Valsts 

ieņēmumu dienesta 10.10.2016. lēmumu Nr.30.6-8.2/83875, ar kuru biedrībai piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.29, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 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 „Daugava Chess” (reģ.Nr.40008254978, juridiskā adrese: 
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Marijas iela 3-9, Daugavpils, turpmāk - Biedrība) Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo 

nekustamā īpašuma daļu – telpas Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Saules ielā 24, Daugavpilī, 

(kadastra apzīmējums 0500 001 4305 003) 45,5 m2 platībā, kas būves kadastrālās uzmērīšanas 

lietas pirmā stāva plāna telpu grupas eksplikācijā atzīmētas ar Nr.17 un ēkai piesaistītā 

zemesgabala (kadastra apzīmējums 0500 001 4311) 3988 m2 platībā, Cietokšņa ielā 33, 

Daugavpilī, 455/93849 domājamās daļas (turpmāk – Īpašums). 

2. Ēkas kopējā bilances vērtība uz 30.09.2019. ir 537761,80 EUR (pieci simti trīsdesmit 

septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens eiro un 80 centi). Zemesgabala bilances vērtība 

uz 31.10.2019. ir 45395,30 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci eiro un 

30 centi). 

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2020.gada 31.decembrim, bet ne 

ilgāk kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – nodrošināt Biedrības organizētās šaha 

sacensības.  

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 Valsts ģimnāzijai 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 Valsts ģimnāzijai sagatavot un noslēgt ar Biedrību līgumu par  

Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā šaha sacensību organizēšanai, saskaņā ar 

nepieciešamību, paredzot Biedrībai pienākumu segt visus ar bezatlīdzības lietošanā nodotā 

Īpašuma uzturēšanu saistītos izdevumus (elektroenerģija, apkure, ūdens, kanalizācija u.c.). 

  

 

8.§ (718.) 

 

Par apropriācijas pārdali 

T.Binders, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, 

atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 

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 ieņēmumu klasifikācijas kodiem Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā    

adrese: Saules iela 5A, Daugavpils) pamatbudžeta programmai „Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam. 
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9.§ (719.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

glābšanas dienesta funkciju nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai 

A.Pudāns, A.Elksniņš 

 

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

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitajā daļā noteikto, ka valsts pārvaldi organizē 

pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja 

nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas 

pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai 

ārpakalpojuma izmantošanu, kā arī ievērojot šā likuma 30.panta otrajā daļā un 15.panta trešajā 

daļā noteikto, ka iestādi reorganizē: nododot tās struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības 

citai iestādei vai vairākām citām iestādēm vai nododot pārvaldes uzdevuma izpildi 

privātpersonai, — rezultātā sadalāmā iestāde turpina pastāvēt, optimizējot pašvaldības 

administratīvo struktūru, nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi un resursu 

efektīvu izmantošanu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

nolemj: 

 

1. Ar 2020.gada 1.janvāri nodot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās 

saimniecības pārvalde” (turpmāk – Iestāde) funkcijas glābšanas darbu veikšanā, kā arī pirmās 

palīdzības sniegšanā cietušajiem uz ūdens un zem ūdens Daugavpils pilsētas pašvaldības 

policijai un likvidēt Iestādes ūdenslīdēju un glābšanas dienestu. 

2. Izdarīt Iestādes nolikumā šādus grozījumus: 

2.1. svītrot nolikuma 1.punktā vārdus „kvalificēta glābšanas un ūdenslīdēju 

pakalpojumu jomā, sniedzot pirmo palīdzību cietušajiem uz ūdens.”; 

2.2. svītrot nolikuma 9.35., 10.14.-10.16.apakšpunktu; 

2.3. svītrot nolikuma 19.28. un 19.29.apakšpunktu. 

3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

vadītājam A.Pudānam brīdināt Iestādes ūdenslīdēju un glābšanas dienesta darbiniekus par 

darba tiesisko attiecību izbeigšanu, ņemot vērā šo lēmumu un ievērojot Darba likuma 

prasības. 

4. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram I.Aleksejevam organizēt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” materiālo vērtību 

inventarizāciju, kas saistīta ar glābšanas funkcijas pildīšanu un nodošanu Daugavpils pilsētas 

pašvaldības policijai. 

 

 

10.§ (720.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un 

programmām 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

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

„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 22.novembra  sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, 



10 

 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Veikt apropriācijas samazināšanu un pārdali  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 

(reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) 48 674 EUR apmērā 

sekojošās pamatbudžeta programmās: 

1.1. samazināta apropriācija pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības 

nodrošināšana”  50 956 EUR apmērā saskaņā ar 1.pielikumu; 

1.2. palielināta  apropriācija  pamatbudžeta programmā „Atbalsts izglītojamo 

ēdināšanai”  2 282  EUR apmērā saskaņā ar 2.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils 

Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” (reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules 

iela 6/8, Daugavpils) pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”                  

6 470 EUR apmērā saskaņā ar 3.pielikumu. 

3. Palielināt apropriāciju un veikt pārdali Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldei 

(reģ.Nr.90001206849, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 13, Daugavpils) 5 158 EUR apmērā 

sekojošās pamatbudžeta programmās: 

3.1. samazināta apropriācija programmā „Kultūras pasākumi” 2 468 EUR apmērā 

saskaņā ar 4.pielikumu. 

3.2. palielināta apropriācija  un veikta pārdale starp izdevumu ekonomiskajām 

kategorijām      programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 7 626 EUR apmērā saskaņā ar 

5.pielikumu. 

4. Palielināt apropriāciju Poļu kultūras centram  (reģ.Nr.90000520513, juridiskā adrese: 

Varšavas iela 30, Daugavpils) 2 690 EUR apmērā sekojošās pamatbudžeta programmās: 

4.1.palielināta apropriācija pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

1 950  EUR apmērā saskaņā ar 6.pielikumu; 

4.2. palielināta apropriācija pamatbudžeta programmā  „Amatieru un profesionālo 

kolektīvu vadība un darbība” 740 EUR apmērā saskaņā ar 7.pielikumu. 

5. Palielināt apropriāciju Baltkrievu kultūras centram (reģ.Nr.90000647330, juridiskā 

adrese: Alejas iela 68-1A, Daugavpils) pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības 

nodrošināšana” 2 612 EUR apmērā saskaņā ar 8.pielikumu. 

6. Palielināt apropriāciju Krievu kultūras centram (reģ.Nr.90000957223, juridiskā 

adrese: Varšavas iela 14, Daugavpils) 5 616 EUR apmērā sekojošās  pamatbudžeta 

programmās: 

6.1. palielināta apropriācija pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības 

nodrošināšana” 3 638 EUR apmērā saskaņā ar 9.pielikumu; 

6.2.palielināta apropriācija pamatbudžeta programmā „Amatieru un profesionālo 

kolektīvu vadība un darbība” 1 978 EUR apmērā saskaņā ar  10.pielikumu. 

7. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādei „Kultūras pils” 

(reģ.Nr.90002682862, juridiskā adrese: Smilšu iela 92, Daugavpils)  pamatbudžeta 

programmā  „Iestādes darbības nodrošināšana” 4 154 EUR apmērā saskaņā ar 11.pielikumu. 

8. Palielināt apropriāciju Daugavpils Marka Rotko mākslas centram 

(reģ.Nr.90009938567, juridiskā adrese: Mihaila iela 3, Daugavpils) pamatbudžeta programmā  

„Iestādes darbības nodrošināšana” 10 204 EUR apmērā saskaņā ar 12.pielikumu. 

9. Palielināt apropriāciju Latgales centrālai bibliotēkai (reģ.Nr.90000066637, juridiskā 

adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils) pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības 

nodrošināšana” 9 270  EUR apmērā saskaņā ar 13.pielikumu. 

10. Palielināt apropriāciju Daugavpils pašvaldības budžeta iestādei „Latgales zoodārzs” 

(reģ.Nr.90000705874, juridiskā adrese: Vienības iela 27, Daugavpils) pamatbudžeta 

programmā  „Iestādes darbības nodrošināšana” 2 500 EUR apmērā saskaņā ar 14.pielikumu. 



11 

 

11. Veikt apropriācijas pārdali  Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei 

„Daugavpils Ledus sporta skola”  (reģ.Nr.40900021086, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, 

Daugavpils) pamatbudžeta programmā  „Iestādes darbības nodrošināšana” saskaņā ar 

15.pielikumu. 

12. Veikt apropriācijas pārdali  Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei 

„Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” (reģ.Nr.40900021067, juridiskā adrese: 

Kandavas iela 17A, Daugavpils) pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”  

saskaņā ar 16.pielikumu. 

13. Veikt apropriācijas pārdali Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam  

(reģ.Nr.90000030377, juridiskā adrese: Rīgas  iela 8, Daugavpils) pamatbudžeta programmā  

„Iestādes darbības nodrošināšana” saskaņā ar 17.pielikumu. 

14. Veikt apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un 

informācijas aģentūrai  (reģ.Nr.90010652160, juridiskā adrese: Rīgas  iela 22A, Daugavpils)   

pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.  

15. Veikt apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai                

(reģ.Nr.90002067001, juridiskā adrese: Muzeja iela 6, Daugavpils) pamatbudžeta programmā  

„Iestādes darbības nodrošināšana”  apmērā saskaņā ar 19.pielikumu. 

16. Veikt apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas 

teritoriālajam centram (reģ.Nr.90000065913, juridiskā adrese: 18.novembra iela 354A, 

Daugavpils) sekojošās  pamatbudžeta programmās: 

16.1. samazināta apropriācija budžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” 12 115 EUR apmērā saskaņā ar 20.pielikumu; 

16.2. palielināta apropriācija budžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”     

12 115 EUR apmērā saskaņā ar 21.pielikumu. 

17. Veikt apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais 

dienests” (reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils)   pamatbudžeta 

programmās: 

17.1. samazināta apropriācija budžeta programmā „Mājas aprūpes pakalpojumi”             

1 039 EUR apmērā saskaņā ar 22.pielikumu; 

17.2. palielināta apropriācija budžeta programmā „Sociālā aizsardzība invaliditātes 

gadījumā” 1 039 EUR apmērā saskaņā ar 23. pielikumu; 

17.3. samazināta apropriācija budžeta apakšprogrammā „Sociālā patversme” 4 200 EUR 

apmērā saskaņā ar 24.pielikumu; 

17.4. samazināta apropriācija budžeta apakšprogrammā „Sociālā māja” 2 770 EUR 

apmērā saskaņā ar 25.pielikumu; 

17.5. palielināta apropriācija budžeta apakšprogrammā „Ģimenes atbalsts 

centrs/patversme”  5 104 EUR apmērā saskaņā ar 26. pielikumu; 

17.6. palielināta apropriācija budžeta apakšprogrammā „Dienas centrs „Saskarsme”        

1 866 EUR apmērā saskaņā ar 27.pielikumu. 

 

Pielikumā:   1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  pamatbudžeta programmas “Iestādes 

darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmju grozījumi 2019.gadam; 

   2. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Atbalsts 

izglītojamo ēdināšanai” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   3. Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskola „Saules skola””  ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

   4. Kultūras pārvaldes pamatbudžeta programmas „Kultūras pasākumi”  

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   5. Kultūras pārvaldes pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana”  ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 
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   6. Poļu kultūras centra pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana”  ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   7. Poļu kultūras centra pamatbudžeta programmas „Amatieru un profesionālo 

kolektīvu vadība un darbība”  ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

   8. Baltkrievu kultūras centra pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   9. Krievu kultūras centra pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   10. Krievu kultūras centra pamatbudžeta programmas „Amatieru un 

profesionālo kolektīvu vadība un darbība” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2019.gadam. 

   11. Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils¨  pamatbudžeta 

programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2019.gadam. 

   12. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pamatbudžeta programmas 

„Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

   13. Latgales centrālas bibliotēkas pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   14. Latgales zoodārza pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   15. Daugavpils Ledus sporta skolas pamatbudžeta programmas „Iestādes 

darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   16. Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas pamatbudžeta programmas 

„Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

  17. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pamatbudžeta programmas 

„Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam 

   18. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 

pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   19. Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas  pamatbudžeta programmas 

„Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam 

   20. Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centra 

pamatbudžeta programmas „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu 

instrumentu finansētie projekti) ” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

   21. Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centra 

pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

  22. Sociālā dienesta pamatbudžeta programmas „Mājas aprūpes pakalpojumi”  

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   23. Sociālā dienesta pamatbudžeta programmas „Sociālā aizsardzība 

invaliditātes gadījumā”  ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   24. Sociālā dienesta pamatbudžeta apakšprogrammas „Sociālā patversme”  

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   25. Sociālā dienesta pamatbudžeta apakšprogrammas „Sociālā māja”  ieņēmumu 

un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 



13 

 

   26. Sociālā dienesta pamatbudžeta apakšprogrammas „Ģimenes atbalsts 

centrs/patversme”   ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

   27. Sociālā dienesta pamatbudžeta apakšprogrammas „Dienas centrs 

„Saskarsme”   ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

11.§ (721.) 

 

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 Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 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: K.Valdemāra 

ielā 1, Daugavpilī) pamatbudžeta apakšprogrammā “Pašvaldības līdzfinansējums 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas “Pašvaldības 

līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

 

 

12.§ (722.) 

           

Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos līguma 

„Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības 2019. un 2020.gada konsolidēto pārskatu”  

izpildes nodrošināšanai 

E.Ugarinko, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts 

budžetu 2019.gadam” 15.panta piektās daļas 1.punktu un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 

iepirkuma komisijas 2019.gada 7.novembra lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols 

Nr.4) atklātā konkursā “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada konsolidēto pārskatu”, identifikācijas 

numurs DPD 2019/127, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Uzņemties ilgtermiņa saistības, noslēdzot līgumu ar SIA “REVIDENTS UN 

GRĀMATVEDIS” (reģ.Nr.40003402878, juridiskā adrese: Lībagu iela 14, Rīga) „Revīzijas 

veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019. 
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un 2020.gada konsolidēto pārskatu” par summu 70 000,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši eiro 00 

centi) bez PVN. 

2. Līguma saistību izpildei paredzēt finansējumu pašvaldības budžetā. 

3. Pilnvarot Domes izpilddirektoru parakstīt līgumu. 

 

Pielikumā: Līguma projekts. 

 

13.§ (723.) 

 

Par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

S.Krapivina, 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 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, 

atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 

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. 

 

14.§ (724.) 

Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

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

Administratīvās atbildības likuma 115.pantā noteikto, atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 14.augusta lēmumu 

Nr.402 “Par administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas tiesībām”, 2015.gada 

10.decembra lēmumu Nr.539 “Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 

14.augusta lēmumā Nr.402” un 2016.gada 28.jūlija lēmumu Nr.387 “Par grozījumu 

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 14.augusta lēmumā Nr.402”. 

2. Lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 
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15.§ (725.) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.37 

“Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 9., 11. un 

13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.25 “Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.37 

“Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.25 “Par 

Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.37 

“Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

16.§ (726.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos     

noteikumos Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 

5.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 

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

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.26 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.26 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā”” un to 

paskaidrojuma raksts. 
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17.§ (727.) 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 29.maija saistošajos  

noteikumos Nr.27 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Ģerboņu likuma 8.panta 2.1 daļu un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 

trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.27 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.27 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku””. 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.27 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.27 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku”” un to paskaidrojuma 

raksts. 

 

18.§ (728.) 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos     

noteikumos Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.279 “Ceļu 

satiksmes noteikumi” 198.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.28 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.28 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem”” un to paskaidrojuma 

raksts. 

 

19.§ (729.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 
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V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.29 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.29 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības 

noteikumi”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

20.§ (730.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.21 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās Daugavpils pilsētā” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas 

likuma 7.panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu,  

Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja 

reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 

45.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.30 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.21 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās Daugavpils pilsētā””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.30 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.21 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 

materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā”” un to paskaidrojuma 

raksts. 

 

21.§ (731.) 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.22 “Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu 

izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, R.Joksts, 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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Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.31 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.22 “Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība 

Daugavpils pilsētā””. 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.31 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.22 “Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes 

plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

22.§ (732.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā” 

I.Limbēna, A,Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku 

aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa 

noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,  

tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,  

kā arī suņa apmācībai” 13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.32 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.32 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”” un to 

paskaidrojuma raksts. 

 

23.§ (733.) 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju 

uzturēšanu” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 

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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Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.33 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.5 

“Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu””. 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.33 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju 

uzturēšanu”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

24.§ (734.) 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos     

noteikumos Nr.6 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu, atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus 

Nr.34 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 

“Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.34 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos 

noteikumos Nr.6 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”” un to 

paskaidrojuma raksts. 

 

25.§ (735.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102670, 

Balvu ielā 1C k-31 - 948, 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.100000591797 un Nr.100000459489, nodrošinot 

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

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

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 22.oktobra 

sēdes protokolu Nr.10 (8.punkts), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 
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1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 41 m2 platībā, kadastra 

Nr.05000102670 (kadastra apzīmējums 05000102670), Balvu ielā 1 k-31 - 948, Daugavpilī 

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

apmērā. 

2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005102633 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000459489), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu         370,00 

EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi). 

3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu: 

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

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

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

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

kavējuma dienu; 

3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

tiesību nostiprināšanai Daugavpils tiesā (zemesgrāmatā); 

3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt Daugavpils tiesā, 

nostiprinot ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma 

maksas nesamaksātās summas apmērā. 

4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

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

pašvaldības budžetā. 

6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

(īpašuma tiesību nostiprināšanas Daugavpils tiesā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils 

pilsētas pašvaldības bilances; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

26.§ (736.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181007, 

Īsās ielas 13 rajons, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

                                                                                                                       

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu un septīto daļu, 9.panta otro daļu, 

14.panta otro un trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils 

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

atsavināšanai” 1.14.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 2019.gada 14.februāra lēmumu 

Nr.66 “Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 05000300004, 05000370150, 

05000181007 piekritību”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (5.punkts), 

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, 
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N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis),       

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

 

1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 753 m2 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 05000181007 (kadastra Nr.05000181007), Īsās ielas 13 rajonā, Daugavpilī 

(turpmāk Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 1807,00 EUR (viens tūkstotis 

astoņi simti septiņi eiro 00 centi) apmērā.  

2. Pircējam līdz līguma noslēgšanai (vai izsoles rīkošanas gadījumā divu nedēļu laikā 

kopš izsoles dienas) jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas, 

galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas 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 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta 

nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kuru īpašumā esošais nekustamais 

īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai 

personai par nosacīto cenu 1807,00 EUR (viens tūkstotis astoņi  simti septiņi eiro 00 centi); 

3.2. pieteikumu par Zemesgabala pirkšanu šī lēmuma 3.1.punktā noteiktajā termiņā 

iesniegs vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētās personas, tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā. 

3.3. tiek rīkota izsole, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs apstiprina atsavināmā 

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budžetā. 

 

27.§ (737.) 

 

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.100000594550, 

100000594521, 100000594491, 831, 100000588657), atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 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 43 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3730, Butļerova ielā 

1 k-8, 185, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 167,00 EUR (viens simts sešdesmit septiņi 

eiro 00 centi); 

2. zemes gabalu 45 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3732, Butļerova ielā 

1 k-8, 187, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 175,00 EUR (viens simts septiņdesmit pieci 

eiro 00 centi); 
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3. zemes gabalu 504 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0022 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 031 0024), ar kadastrālo vērtību 1436,00 EUR (viens tūkstotis 

četri simti trīsdesmit seši eiro 00 centi); 

4. zemes gabala 1416 m2 platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 8201, Raiņa ielā 

27, Daugavpilī, ¼ domājamo daļu ar bilances vērtību 5037,50 EUR (pieci tūkstoši 

trīsdesmit septiņi eiro 50 centi); 

5. nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, kas 

sastāv no divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 05000010439001 un 05000010439002, 

13/20 domājamās daļas ar vērtību 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro 00 centi). 

 

 

28.§ (738.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390034, 

Dundagas ielas 11 rajons, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

                                                                                                                       

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu un septīto daļu, 9.panta otro daļu, 

14.panta otro un trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 44.panta astoto daļu, nodrošinot Daugavpils 

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

atsavināšanai” 1.13.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Domes 2019.gada 15.oktobra lēmumu 

Nr.547 “Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai”, Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 

2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (9.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 

22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 817 m2 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 05000390034 (kadastra Nr.05000390038), Dundagas ielas 11 rajonā, 

Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 3677,00 EUR (trīs 

tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi eiro 00 centi) apmērā.  

2. Pircējam līdz līguma noslēgšanai (vai izsoles rīkošanas gadījumā divu nedēļu laikā 

kopš izsoles dienas) jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas, 

galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas 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 

procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta 

nekustamā īpašuma īpašnieka (visiem kopīpašniekiem), kuru īpašumā esošais nekustamais 

īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai 

personai par nosacīto cenu 3677,00 EUR (trīs tūkstoši seši  simti septiņdesmit septiņi eiro 00 

centi); 

3.2. pieteikumu par Zemesgabala pirkšanu šī lēmuma 3.1.punktā noteiktajā termiņā 

iesniegs vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētās personas, tiks rīkota izsole starp šīm personām likumā noteiktajā kārtībā. 
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3.3. tiek rīkota izsole, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs apstiprina atsavināmā 

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budžetā. 

 

29.§ (739.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080082, 

Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

I.Funte, A.Elksniņš 

                                                                                                                    

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 10.pantu, 36.panta trešo 

daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.539 “Par zemes 

gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.15.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 

22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (4.punkts), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) 197 m2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000080082 (kadastra Nr.05000080084), Artilērijas ielas 34 

rajonā, Daugavpilī (turpmāk - Objekts), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 887,00 EUR 

(astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro 00 centi) un izsoles noteikumus. 

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

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

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

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

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

pircējs, atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt Daugavpils tiesā pēc 

visas izsolē nosolītās summas samaksas. 

6. Izsoli, pamatojoties uz izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Vilcāne, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma 

vietniece:                          atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja.  

Komisijas locekļi:           M.Gabrunova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā 

                                          īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 

                                          S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juriste; 

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

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

pašvaldības budžetā.     

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

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.  
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Pielikumā: Zemes vienības Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 

 

30.§ (740.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390036, 

Alberta ielas 6 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

I.Funte, A.Elksniņš 

                                                                                                                    

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 10.pantu, 36.panta trešo 

daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.539 “Par zemes 

gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.16.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 

22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (3.punkts), Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  
1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) 495 m2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000390036 (kadastra Nr.05000390041), Alberta ielas 6 

rajonā, Daugavpilī (turpmāk - Objekts), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 2228,00 EUR 

(divi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi eiro 00 centi) un izsoles noteikumus.  

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

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

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

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

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

pircējs, atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt Daugavpils tiesā pēc 

visas izsolē nosolītās summas samaksas. 

6. Izsoli, pamatojoties uz izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Vilcāne, Domes Īpašuma  

pārvaldīšanas departamenta Īpašuma vietniece:    

atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja. 

Komisijas locekļi: M.Gabrunova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas 

departamenta Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā  

speciāliste; 

S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

juriste; 

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

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

pašvaldības budžetā.     

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

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.  
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Pielikumā: Zemes vienības Alberta ielas 6 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 

 

31.§ (741.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200114, 

Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 10.pantu, 36.panta trešo 

daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmuma Nr.593 “Par 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 05000200114, nodošanu atsavināšanai” izpildi, ņemot 

vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (13.punkts), Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) 846 m2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000200114 (kadastra Nr.05000200114), Daugavpilī (turpmāk 

- Objekts), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 3046,00 EUR (trīs tūkstoši četrdesmit seši 

eiro 00 centi) un izsoles noteikumus. 

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

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

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

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

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

pircējs, atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt Daugavpils tiesā pēc 

visas izsolē nosolītās summas samaksas. 

6. Izsoles komisijai pārdot atsavināmo Objektu pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

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

pašvaldības budžetā.     

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

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.  

 

Pielikumā: Zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200114, Daugavpilī, izsoles 

noteikumi.  

32.§ (742.) 

 

Par  zemes gabala Dravnieku ielā 148, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un 

ceturto daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 
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„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot 

atsavināšanas ierosinājumu (reģ.Domē 08.11.2019. ar Nr.1591/1.2.-16), ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.23, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, 

atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 

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 apbūvētu zemes gabalu 753 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 

030 1007, Dravnieku ielā 148, Daugavpilī. 

2. Atsavināmā zemes gabala novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

 

 

33.§ (743.) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0022, nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, A.Elksniņš 

    

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

personas mantas atsavināšanas likuma 2.1panta otro daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un 

otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.23, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 

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

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

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu 504 

m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0022 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 031 

0024).  

2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0022, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0022, 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 031 0024, izsoles noteikumus, apstiprinot tos Domes 

sēdē. 
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34.§ (744.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra 

lēmumā Nr.661 “Par nekustamā īpašuma Parka ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”” 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas ceturto prim punktu, trešo, trešo prim, 

piekto un sesto daļu, Daugavpils pilsētas domes, turpmāk – Dome, 2017.gada 24.novembra 

lēmumu Nr.661 “Par nekustamā īpašuma Parka ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā “Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs””, 2017.gada 1.decembrī noslēgto 

līgumu par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 040 1501, Parka ielā 2, Daugavpilī, 

daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, turpmāk  - Līgums, 

izskatot biedrības “Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”, reģistrācijas Nr.40008068904, 

juridiskā adrese: Parka iela 2, Daugavpils, 2019.gada 12.novembra iesniegumus (reģistrēti 

Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 2019.gada 12.novembrī ar Nr.3522/5.1.-1 un 

Nr.3523/5.1.-1) ar lūgumu pagarināt Līguma darbības termiņu uz pieciem gadiem un papildus 

piešķirt bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0500 040 1501, Parka ielā 

2, Daugavpilī, daļu - ēku ar kadastra apzīmējumu 0500 040 1501 011, zirgu barības 

glabāšanai, 

ņemot vērā to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2016.gada 1.novembra lēmumu 

Nr.30.6-8.2/89882 biedrībai “Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs” ir sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss darbības jomās – sporta atbalstīšana, Domes Īpašuma komitejas 

2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.23, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 22.novembra sēdes protokolu Nr.35, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Domes 2017.gada 24.novembra lēmuma Nr.661 “Par nekustamā īpašuma 

Parka ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Zirgu sporta cienītāju bērnu 

klubs”” šādus grozījumus: 

1.1. papildināt lēmuma 1.punktu ar 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.3. būvi (šķūni) ar kadastra apzīmējumu 0500 040 1501 011, 81,7 m2 platībā”; 

1.2. aizstāt lēmuma 1.2.apakšpunktā skaitļi “3200” ar skaitli “3450”; 

1.3. lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“Uz 2019.gada 30.novembri būves ar kadastra apzīmējumu 0500 040 1501 011 bilances 

vērtība sastāda 0,00 EUR, būves ar kadastra apzīmējumu 0500 040 1501 016 bilances vērtība 

sastāda 0,00 EUR un zemesgabala 17161 m2 platībā ar kadastra  apzīmējumu 0500  040 1501 

sastāda 26957,73 EUR (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi eiro un 73 

centi); 

1.4. aizstāt lēmuma 3.punktā skaitļus un vārdus “līdz 2019.gada 30.novembrim” ar 

vārdiem un skaitļiem “līdz 2024.gada 30.novembrim”. 

2. Uzdot Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot vienošanās projektu 

par grozījumu izdarīšanu Līgumā. 
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35.§ (745.) 

 

Par zemes gabala Raiņa ielā 1, Daugavpilī, 

domājamo daļu pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 8.panta trešo un septīto 

daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, Daugavpils 

pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.500, 2019.gada 24.oktobra lēmumu Nr.661, 

ņemot vērā dzīvokļa Nr.5 un neapdzīvojamās telpas Nr.1A daļas Raiņa ielā 1, Daugavpilī, 

īpašnieka iesniegumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas domē ar Nr.1587/1.2.-16), atklāti 

balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, 

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

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

      

1. Pārdot dzīvojamās mājas Raiņa ielā 1, Daugavpilī: 

     1.1. dzīvokļa Nr.5 īpašniekam zemes gabala 752 m² platībā, kadastra Nr.0500 001 6601, 

731/15516 domājamo daļu, kas attiecas dzīvoklim Nr.5, par nosacīto cenu 386,32 EUR (trīs 

simti astoņdesmit seši eiro 32 centi); 

     1.2. neapdzīvojamās telpas Nr.1A kopīpašniekam zemes gabala 752 m² platībā, kadastra 

Nr.0500 001 6601, 3/50 domājamās daļas no 2410/15516 domājamām daļām, kas attiecas 

neapdzīvojamai telpai Nr.1A, par nosacīto cenu 76,42 EUR (septiņdesmit seši eiro 42 centi). 

     2. Pircējam pērkot zemes gabala domājamās daļas uz nomaksu: 

     2.1. jāsamaksā pirmā iemaksa (avanss) 10% apmērā no pirkuma maksas; 

     2.2. par atlikto maksājumu jāsamaksā – 6% gadā; 

     2.3. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem no pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas; 

     2.4. zemes nomas maksu par zemes gabala domājamo daļu lietošanu jāmaksā līdz Pircēja 

īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     2.5. līdz pirkuma maksas pilnīgai samaksai zemes gabala domājamo daļu ieguvējam nav 

tiesību atsavināt iegūto nekustamo īpašumu, kā arī nostiprināt īpašuma tiesības uz iegūto 

nekustamo īpašumu zemesgramatā.     

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

pašvaldības budžetā. 

     4. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma 

noslēgšanas norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances zemes gabala ar kadastra 

Nr.05000016601 Raiņa ielā 1, Daugavpilī, attiecīgās domājamās daļas un kopā ar Īpašuma 

pārvaldīšanas departamentu nodot tās ar pieņemšanas – nodošanas aktu Pircējam.  

 

 

36.§ (746.) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 007 1309, nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, A.Elksniņs 

      

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

personas mantas atsavināšanas likuma 2.1panta otro daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un 

otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 28.novembra ārkārtas sēdes protokolu Nr.24, 



29 

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 28.novembra ārkārtas sēdes 

protokolu Nr.36, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu      

5090 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 007 1309, Spaļu ielā 5, Daugavpilī.  

2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 007 1309, 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). 

3. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 007 1309, Spaļu ielā 5, Daugavpilī, izsoles 

noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

 

37.§ (747.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000071309, 

Spaļu ielā 5, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

I.Funte, A.Elksniņš 

                                                                                                                    

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 10.pantu, 36.panta trešo 

daļu, pārejas noteikumu 12.pantu, likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 

30.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemesgabalu privatizē vai atsavina par cenu, kas nav 

mazāka par zemes kadastrālo vērtību, kuru nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

par pilsētu zemes novērtēšanu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 

2019.gada 28.novembra lēmuma Nr.747 “Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 

05000071309, nodošanu atsavināšanai” izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 26.novembra 

sēdes protokolu Nr.12 (1.punkts), Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

28.novembra ārkārtas sēdes protokolu Nr.24, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 28.novembra ārkārtas sēdes protokolu Nr.36, atklāti balsojot: PAR – 12 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības 5090 m2 platībā, 

kadastra apzīmējums 05000071309 (kadastra Nr.05000071309), Spaļu ielā 5, Daugavpilī 



30 

 

(turpmāk - Objekts), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 18700,00 EUR (astoņpadsmit 

tūkstoši septiņi simti eiro 00 centi) un izsoles noteikumus. 

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

divu nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt sešu mēnešu laikā kopš izsoles 

dienas. Par atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas. 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

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

pircējs, atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt Daugavpils tiesā pēc 

visas izsolē nosolītās summas samaksas.      

6. Izsoles komisijai pārdot atsavināmo Objektu pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

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

pašvaldības budžetā.     

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

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.     

 

Pielikumā: Zemes vienības Spaļu ielā 5, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 

 

38.§ (748.) 

 

Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmām sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Latgales Laiks” kapitāla daļām 

J.Oļenovs, A.Elksniņš 

 

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

Komerclikuma 189.panta pirmo un trešo daļu, izskatot Daugavpils novada pašvaldības 

2019.gada 7.novembra vēstuli Nr.2.1-09/980 „Par SIA “LATGALES LAIKS” kapitāldaļu 

pārdošanu”, ar kuru piedāvāts Daugavpils pilsētas domei izmantot savas pirmpirkuma tiesības 

uz atsavināmām Daugavpils novada pašvaldībai piederošām sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “LATGALES LAIKS” 1422 kapitāla daļām, atklāti balsojot: PAR – 11 

(J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – 1 (I.Prelatovs), 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz atsavināmam Daugavpils novada pašvaldībai 

piederošām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LATGALES LAIKS”, reģistrācijas 

Nr.41503004556, 1422 kapitāla daļām. 

 

Pielikumā: Atzinums par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz atsavināmām sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Latgales Laiks” kapitāla daļām. 
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39.§ (749.) 

 

Par atļauju Jānim Lāčplēsim savienot amatus 

Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

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

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piekto punktu un 8.1 

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

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

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

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Atļaut Jānim Lāčplēsim savienot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka 

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

Daugavpils, LV-5401) ar Ministra ārštata padomnieka Latgales reģiona attīstības jautājumos 

amatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā  (reģ.Nr.90000028508,  Peldu      

iela 25, Rīga, LV-1494).  

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.20     

   

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)     A.Elksniņš                                                               

 

 

 

Protokoliste                            (personiskais paraksts)   I.Šķipare   

 

 

 

 

 

 

 

 


