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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 12.decembrī                                                                                             Nr.38 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602 

„Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 

maksas pakalpojumu cenrādi”. 

2. Par atbalstu dalībai projektā „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai 

un popularizēšanai”. 

3. Par atbalstu projektiem un apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu 

finansētie projekti”. 

4. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia””. 

5. Par Daugavpils 1.speciālās pamatskolas reorganizāciju. 

6. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. 

7. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu. 

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu sporta biedrībai „SOLIS PLUS” no budžeta 

programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

9. Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu. 

10. Par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” (Nr.462/Lp13). 

11. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”. 

12. Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/020 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. 

13. Par projekta Nr.4.2.2.0/18/I/007 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. 

14. Par atbalstu projektam „Urbānā revitalizācija Daugavpils pilsētā kultūras vadības un 

uzņēmējdarbības kontekstā”. 

15. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 08.11.2018.lēmumā Nr.598 „Par atbalstu 

dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 „Riska grupas jauniešu 

sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms – RISK FFREE) un sadarbības 

līguma slēgšanu”. 
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16. Par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

17. Par priekšlikumiem Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijai. 

18. Par priekšlikumiem Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijai.   

19. Par aizņēmuma ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai „Daugavpils 

satiksme” nodrošinot Kohēzijas fonda projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta 

attīstība Daugavpils pilsētā” līdzfinansējumu. 

20. Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/17/I/062 „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 – Mihoelsa 

ielā 4, Daugavpilī”. 

21. Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu 

rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”. 

22. Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/17/I/029 „Daugavpils pilsētas Križu 

rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība”. 

23. Par līdzekļu piešķiršanu Latviešu kultūras centram. 

24. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472. 

25. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631. 

26. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumā  Nr.124. 

27. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

28. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102217, Balvu ielā 1C k-4 – 114, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

29. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312119, 2.Dāliju iela 6, Daugavpils, 

pārdošanu. 

30. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360408, Lidotāju iela 34, Daugavpils, 

pārdošanu. 

31. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360101, Lidotāju iela 36, Daugavpils, 

pārdošanu. 

32. Par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu. 

33. Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 pārdošanu. 

34. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100093, Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

35. Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 

nodošanu atsavināšanai. 

36. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”. 

37. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”. 

38. Par būvju Alejas ielā 111, Daugavpilī, nojaukšanu. 

39. Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 005 2018, 

Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļai. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

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

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

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

                                                                      J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

                                                                      A.Zdanovskis 
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SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                          I.Aleksejevs, Ž.Kobzeva, R,Golovans, I.Funte, I.Limbēna, 

E.Upeniece, 

                                      D.Krīviņa, T.Kraševska, N.Bikovska, J.Oļenovs, I.Šalkovskis  

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                       M.Isupova, I.Maksimčika, I.Paura, A.Burunovs, I.Utināns 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  I.Dunaiskis, H.Meinards, R.Kalniņš 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils dizaina un mākslas 

vidusskola “Saules skola”” direktore I.Kokina lūdz deputātus iekļaut domes sēdes darba 

kārtībā papildjautājumu: ”Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences 

centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” pamatbudžeta 

programmās”. 

 

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

iekļaušanu darba kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors I.Utināns lūdz deputātus iekļaut 

domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu: ”Par apropriācijas pārdali Daugavpils Bērnu un 

jaunatnes sporta skolai”. 

 

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 

diviem papildus jautājumiem, 

 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

  Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.  

 

 

1.§ (755) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602 

 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas 

centrs” maksas pakalpojumu cenrādi” 

                                                 A.Burunovs, A.Elksniņš 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 

(turpmāk – DMRMC) saņēma AS „Tallink Latvija” (turpmāk Tallink) piedāvājumu noslēgt 
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sadarbības līgumu, kur DMRMC „Club One” klientiem piedāvā priekšrocības, un Tallink 

sniedz informāciju par šo iespēju izmantošanu saviem klientiem. 

Saskaņā ar šo līgumu DMRMC varētu piedāvāt „Club One” klientiem speciālās akcijas 

cenas, savukārt Tallink ievieto pamatinformāciju par DMRMC Tallink mājaslapā 

(www.tallink.lv) sadaļā „Club One sadarbības partneri Latvijā” un pēc iespējamības reklamē 

un informē par DMRMC piedāvājumu citos kanālos (drukas materiālos, sociālos medijos 

u.c.).  

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.februāra 

noteikumiem “Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, maksas pakalpojumu 

ieņēmumu un izdevumu uzskaiti”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

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

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmuma Nr.602 „Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu 

cenrādi” izdarīt sekojošo grozījumu: 

 

Pielikumu Nr.1 papildināt ar punktiem 3.6. un 3.7. sekojošajā redakcijā 

 

N.p.k. Pakalpojumu veids Mērvienība Cena bez 

PVN, EUR 

PVN, 

EUR 

Cena ar 

PVN, 

EUR 

3.6. 

Ieejas biļete DMRMC 

apmeklējumam „Club One” 

klientiem: 

 A, B, C, D sektori kopā 

 

 

1 biļete 

 

 

6.00 

 

 

0* 

 

 

6.00 

3.7. 

Ieejas biļete DMRMC 

apmeklējumam „Club One” 

klientiem (Skolēni, studenti, 

pensionāri): 

 A, B, C, D sektori kopā 

 

 

1 biļete 

 

 

3.00 

 

 

0* 

 

 

3.00 

 

2. Grozījums ir spēkā laika periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim.  

 

 

2.§ (756) 

 

Par atbalstu dalībai projektā „Mārketinga kampaņa  

Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” 

                                                 I.Maksimčika, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un 

informācijas aģentūras nolikuma 7.20 punktu un Daugavpils pilsētas domes un biedrības 
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“Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” 2018.gada 7.novembrī noslēgtās vienošanās 

par sadarbību 3.5.punktu, 

saskaņā ar biedrības “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”” 2019.gada 

29.oktobra vēstuli  „Par projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un 

popularizēšanai” īstenošanu un līdzfinansējuma nepieciešamību” un ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Attīstības komitejas 2019.gada 5.decembra sēdes atzinumu, Daugavpils 

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 

dalību biedrības “Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme”” īstenotajā projektā 

“Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai noslēgt 

sadarbības līgumu ar biedrību „Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”” par projekta 

“Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” īstenošanu.  

3. Ieplānot Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 

budžetā līdzekļus projekta finansējumam 2020. gadā 8700,00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi 

simti eiro nulle centi) apmērā, tajā skaitā līdzfinansējumam 1740 EUR (viens tūkstotis septiņi 

simti četrdesmit eiro nulle centi) apmērā un priekšfinansējumam 6960,00 EUR (seši tūkstoši 

deviņi simti sešdesmit eiro nulle centi)  apmērā un 2021.gadā 3490,47 EUR (trīs tūkstoši četri 

simti deviņdesmit eiro četrdesmit septiņi centi) apmērā, tajā skaitā līdzfinansējumam 698,09 

EUR (seši simti deviņdesmit astoņi eiro deviņi centi) apmērā un priekšfinansējumam 2792,38 

EUR (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi eiro trīsdemit astoņi centi) apmērā. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

vietniekam J.Dukšinskim. 

 

Pielikumā: 1. Projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un        

popularizēšanai” apraksts uz 2 (divām) lapām. 

 2. Sadarbības līguma projekts. 

 

3.§ (757) 

 

Par atbalstu projektiem un apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas  

Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības  

un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

                                                M.Isupova, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu,  

saskaņā ar Valsts izglītības aģentūras lēmumu Nr. 8.-10.1/6425 „Par Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr. 

2019-1-LV01-KA101-060241 apstiprināšanu no rezerves saraksta”, NordPlus Junior 2019 

projekta dokumentu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

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

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

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 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. Atbalstīt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ.Nr.90009737220, juridiskā 

adrese: Saules iela 7, Daugavpils) padotībā esošo izglītības iestāžu projektus: 

1.1. Daugavpils 3.vidusskolas projektu „STS” saskaņā ar 1.pielikumu; 

1.2. Daugavpils 13.vidusskolas projektu „Izglītība bez robežām!” saskaņā ar 2.pielikumu. 

2. Daugavpils 13.vidusskolas projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 

2020.gadā 5174 EUR (pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro 00 centi) apmērā no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Veikt apropriācijas pārdali starp ieņēmumu kodiem atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1.Projekta „STS” apraksts. 

 2.Projekta „Izglītība bez robežām!” apraksts. 

3.Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Eiropas 

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

 

4.§ (758) 

 

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu  

bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia”” 

                                                M.Isupova, 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.
1
punktu, trešo daļu, trešo prim daļu, piekto daļu un sesto daļu, 

izskatot biedrības „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia”” 28.11.2019. iesniegumu, 

ņemot vērā to, ka ar Valsts ieņēmumu dienesta 30.12.2015. lēmumu Nr.30.6-8.5/16210 

biedrībai „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia”” piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

2019.gada 5.decembra atzinumu, Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Daugavpils 

vingrošanas skola „Harmonia”” (reģistrācijas Nr.40008213043, juridiskā adrese: Rēzeknes 

iela 1-46, Daugavpils), turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 001 7805, Daugavpils 3.vidusskolas ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 0500 001 7805 003, Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļu – telpas ar kopējo 

platību                  629,7 m
2
, t.i. sporta zāle 583 m2

, ģērbtuve 12,2 m
2
, palīgtelpa Nr.3 12,3 m

2
,
 

palīgtelpa Nr.4    22,2 m
2
, kas būves kadastrālās uzmērīšanas lietas otrā stāva plāna telpu 

grupas eksplikācijā atzīmētas ar Nr.1, 3, 4, 6 un ēkai piesaistītā zemesgabala, kadastra 

apzīmējums 0500 001 7805, 12225 m
2
 platībā, Raiņa ielā 30, Daugavpilī, 6297/53572 

domājamās daļas, turpmāk – Īpašums, saskaņā ar telpu lietošanas grafiku. 

2. Ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7805 003 bilances vērtība uz 30.11.2019. ir 

258560,28 EUR (divi simti piecdesmit astoņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 28 centi). 
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Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7805 bilances vērtība uz 31.12.2019. ir 

147854,88 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri euro un 

88 centi). 

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz laiku 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 estētiskās 

vingrošanas un mākslas vingrošanas nodarbības.  

5. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs. 

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

4.punktā paredzētajam mērķim, ne vairāk kā sešas stundas nedēļā, un lietot Īpašumu tādējādi, 

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 3.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 ir anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

8. Uzdot Daugavpils 3.vidusskolai sagatavot un noslēgt ar Biedrību līgumu par Īpašuma 

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

Biedrībai pienākumu segt visus ar bezatlīdzības lietošanā nodotā Īpašuma uzturēšanu saistītos 

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

9. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.  

 

5.§ (759) 

 

Par Daugavpils 1.speciālās pamatskolas reorganizāciju 

             M.Isupova, L.Jankovska, H.Soldatjonoka, I.Kokina, A.Elksniņš 

 

L.Jankovska jautā, kā tiks attīstīta speciālā izglītība, vai pedagogi ir gatavi uzņemt bērnus 

un, kādi  plāni par ēkas turpmāku  izmantošanu? 

M.Isupova atbild uz jautājumiem. 

H.Soldatjonoka jautā, kā tiks integrēti sabiedrībā bērni ar garīgās attīstības traucējumiem? 

M.Isupova skaidro jautājumu. 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, 

26.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un ņemot vērā Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tiešās pārvaldes 

iestādi likvidē, pievienojot citai iestādei, — rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt, 

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

atzinumu, Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

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

 

1. Ar 2020.gada 1.jūliju likvidēt Daugavpils 1.speciālo pamatskolu (izglītības iestādes 

reģistrācijas Nr.2722901223 juridiskā adrese: 18.novembra iela 197V, Daugavpils), 

pievienojot Daugavpils Stropu pamatskolai - attīstības centram (izglītības iestādes 

reģistrācijas Nr.2724903240 juridiskā adrese: Abavas iela 1, Daugavpils). 
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2. Nodot Daugavpils 1.speciālās pamatskolas licencēto un akreditēto izglītības 

programmu – Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (programmas kods 21015811); Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015821); 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911); 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 

21015921); Profesionālās pamatizglītības programma (mājturība), profesionālā kvalifikācija 

mājkalpotājs (programmas kods 22814011); Profesionālās pamatizglītības programma 

(kokizstrādājumu izgatavošana), profesionālā kvalifikācija koksnes materiālu apstrādātājs 

(programmas kods 22543041) - īstenošanu Daugavpils Stropu pamatskolai-attīstības centram, 

izglītības programmu īstenošanas adrese: Abavas iela 1, Daugavpils. 

3.  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei: 

3.1. organizēt Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra un Daugavpils 

1.speciālās pamatskolas materiālo vērtību un finanšu resursu inventarizāciju, finanšu līdzekļu, 

mantas, saistību un lietvedības nodošanu Izglītības iestādei līdz 2020.gada 1.jūlijam; 

3.2. brīdināt Daugavpils 1.speciālās pamatskolas direktoru Robertu Antiņu par  

izglītības iestādes likvidāciju un veikt nepieciešamās darbības atbilstoši Darba likuma 

normām;  

3.3. nodrošināt attiecīgu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikuma grozījumu 

iesniegšanu apstiprināšanai domē; 

 3.4. īstenot citus pasākumus, kas nepieciešami lēmumā minēto uzdevumu izpildei. 

4. Daugavpils 1.speciālās pamatskolas direktoram Robertam Antiņam rakstveidā 

brīdināt izglītības iestādes darbiniekus par Daugavpils 1.speciālās pamatskolas likvidāciju un 

veikt nepieciešamās darbības atbilstoši Darba likuma prasībām. 

5. Lēmuma izpildi kontrolē Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 

J.Dukšinskis. 

6. Ar 2020.gada 30.jūniju atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 

2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1038 „Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu”. 

 

6.§ (760) 

 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

                                                I.Paura, 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 

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, Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja direktores 

I.Pauras izvērtējumu par interešu konflikta neesamību, pieņemot minēto dāvinājumu 

(ziedojumu), to, ka dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšana neietekmē jebkādu lēmumu 

pieņemšanu attiecībā uz biedrību „Aizbildnis”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, Finanšu komitejas 2019.gada 

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

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Atļaut Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja direktorei I.Paurai pieņemt 

dāvinājumā no biedrības „Aizbildnis” (reģ.Nr.40008018301, juridiskā adrese: Skolas iela 1-

10, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads) materiālās vērtības par kopējo summu 

29967,78 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi euro 78 centi) 

Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja vajadzībām saskaņā ar pielikumu.  

2. Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja direktorei I.Paurai ievērot normatīvajos aktos 

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

pieņemšanu attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju). 

 

Pielikumā: materiālo vērtību saraksts. 

 

7.§ (761) 

 

Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu 

I.Paura, L.Jankovska, M.Lavrenovs, A.Elksniņš 

 

L.Jankovska jautā, vai skola ir gatava izmaiņām saistībā ar kadriem ? 

I.Paura atbild, ka skolas pedagogi ir gatavi izmaiņām. 

M.Lavrenovs jautā, kāpēc tiek mainīts skolas nosaukums? 

I.Paura skaidro lēmumu par skolas nosaukuma maiņu. 

Debates:A.Broks, J.Dukšinskis, I.Prelatovs, M.Lavrenovs. 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu, 26.pantu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta otro 

daļu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 

5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 2 ( M.Lavrenovs, 

I.Prelatovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Mainīt Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja nosaukumu uz “Daugavpils 

Tehnoloģiju vidusskola – licejs”.  

2. Apstiprināt Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja nolikumu (pielikumā).  

3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 26.maija 

lēmumu Nr.259 “Par Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja nolikuma apstiprināšanu” 

apstiprināto Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja nolikumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 

 

Pielikumā: Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja nolikums. 

 

8.§ (762) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu sporta biedrībai „SOLIS PLUS”  

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 saistošiem noteikumiem 

Nr.5  „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”, Domes 2016.gada 

28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas 

apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20,  12., 24. un 26.punktu, ņemot vērā 
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Invalīdu sporta biedrības "SOLIS PLUS" (reģ.Nr. 40008277843) 2018.gada novembra pieteikumu, 

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 5.decembra sēdes 

atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 5.decembra sēdes 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu Invalīdu sporta biedrībai "SOLIS PLUS" (reģ.Nr.40008277843) 

1500,72 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro, 72  centi) apmērā aktīvā nodarbinātības pasākuma 

“Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.  

2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

9.§ (763) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu 

Ž.Kobzeva, A.Zdanovskis, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, 

kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domes no domes deputātiem un 

attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot komisijas, Daugavpils pilsētas domes 

2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 

45.punktu, izskatot personu iesniegumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, 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 – nav, ATTURAS – 2 

(R.Eigims, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1.Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Nataļja Kožanova  

Jānis Dukšinskis   

Ilze Onzule  

Biruta Višņevska 

Jeļena Sargsjane  

Tatjana Balašova  

Aleksejs Vasiļjevs 

 

2. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komisiju šādā sastāvā: 

Rihards Eigims 

Valērijs Kononovs 

Mihails Lavrenovs 

Jānis Ostrovskis  

Viktors Stankovs 

Ņikita Aleksejevs 

Jāzeps Uļjanovs 

 

3. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisiju šādā sastāvā: 

Rihards Eigims  

Mihails Lavrenovs  

Marija Liniņa 
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Vladislavs Bojarūns  

Jānis Dukšinskis  

Jevģēnijs Ribkins 

Irēna Šuļga 

 

4. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas komisiju šādā sastāvā: 

Mihails Lavrenovs  

Tatjana Zinkeviča 

Jānis Dukšinskis  

Marina Tugaļeva 

Ivonna Funte 

Jānis Lāčplēsis  

Andrejs Jegorovs 

 

5. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisiju šādā sastāvā: 

Andrejs Elksniņš 

Jānis Lāčplēsis 

Mihails Lavrenovs 

Igors Prelatovs  

Valērijs Kononovs  

Santa Pupiņa  

Inguna Kokina  

 

6. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes Transporta komisiju šādā sastāvā: 

Igors Prelatovs  

Tatjana Volkova 

Alberts Mošāns  

Vitālijs Gauks  

Andrejs Jegorovs 

Roberts Portnojs 

Eduards Mičuns 

 

7. Ievēlēt Daugavpils pilsētas domes Veselības aprūpes plānošanas komisiju šādā 

sastāvā: 

Helēna Soldatjonoka  

Līvija Jankovska 

Aivars Zdanovskis  

Reinis Joksts  

Janīna Ņikitina  

Olga Pavlova  

Grigorijs Semjonovs 

 

8. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.jūlija lēmuma 

Nr.368 „Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu” 2.,3.,5.,6.,8.,9.,10 

punktu.  

 

10.§ (764) 

 

Par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu 

 “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr.462/Lp13) 

I.Limbēna, J.Lāčplēsis, A.Gržibovskis, A.Elksniņš 
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J.Lāčplēsis iesaka grozīt lēmuma projekta redakciju: “Atbalstīt piedāvāto Saeimas 

pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” redakciju par nolemto Daugavpils kā republikas pilsētas administratīvās teritorijas 

statusa saglabāšanu.” 

Deputāti koriģējumus atbalsta. 

 

2019.gada 25.novembrī Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija Daugavpils 

pilsētas domei ir nosūtījusi vēstuli Nr. 111.9/19-1-13/19, aicinot domi iesniegt komisijai 

viedokli domes lēmuma formā par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr. 462/Lp13).  

No likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 3.panta izriet, ka 

Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās: 1) republikas pilsētās – 

Daugavpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne un Rīga; 2) novados. 

Daugavpils pilsētas dome pozitīvi novērtē likumprojekta “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” 3.panta redakciju, kas paredz saglabāt Daugavpils pilsētai esošo 

republikas pilsētas administratīvās teritorijas statusu, vienlaikus uzskatot, ka šāds 

priekšlikums vislabāk atbilst Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju tiesiskajām 

interesēm un vajadzībām, veicinot arī turpmāku Daugavpils pilsētas ilglaicīgu attīstību un 

labu pārvaldību. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 3.pantu un 21.panta 

pirmās daļas 4. punktu, 2019.gada 21.marta Saeimas paziņojumu “Par administratīvi 

teritoriālās reformas turpināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – 1 

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

 

1. Atbalstīt piedāvāto Saeimas pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” redakciju par nolemto Daugavpils kā republikas pilsētas 

administratīvās teritorijas statusa saglabāšanu. 

2. Informēt par pieņemto lēmumu Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju, 

Saeimas frakcijas un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju. 

 

11.§ (765) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta 

 saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

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

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 2 (M.Lavrenovs, I.Prelatovs), Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: 

 

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

Nr.35 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.decembra saistošie noteikumi Nr.35 

                 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos 
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                  noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to 

                  paskaidrojuma raksts. 

 

12.§ (766) 

 

Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/020 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 7.jūnija Vienošanos par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/020, nodrošinot projekta „Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija”, sasniegto rezultātu 

uzturēšanu, kura galvenais mērķis - ir Daugavpils Valsts ģimnāzijas izglītības infrastruktūras 

attīstība, kas sekmēs plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura 

pakāpenisku ieviešanu, kas atbilst darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas 

noteikumu prasībām, Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: 

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

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

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

nolemj:  
 

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

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli 

tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija” (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.1303/2013
6
 71.pantā un SAM MK noteikumos 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  

2.3. 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); 

2.4. 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 
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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 LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noraksta Projektā iegādāto 

pamatlīdzekli, norakstīšanas faktam ir jābūt pamatotam (pamatlīdzekļa norakstīšana;  

2.6. nerada būtiskas izmaiņas Projektā) un dokumentētam. Šādā gadījumā Finansējuma 

saņēmējam nav pienākums nodrošināt norakstītā pamatlīdzekļa atrašanos Projekta īstenošanas 

vietā; 

2.7. saglabāt piešķirto valsts ģimnāzijas statusu vismaz piecus gadus pēc projekta 

īstenošanas pabeigšanas (pēc noslēguma maksājuma veikšanas). 

3. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu – 

pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei vērtību saraksts. 

 

13.§ (767) 

 

Par projekta Nr.4.2.2.0/18/I/007 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, 2019.gada 18.jūnija Vienošanos par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/007, nodrošinot projekta „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī”, 

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

vispārējās izglītības iestādes ēkas Marijas ielā 1E, 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 5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  
 
1. Nodot Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas  izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, 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.1303/2013
6
 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; 
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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  

2.3.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); 

2.4.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; 

2.5.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; 

2.6.gadījumos, kad LR 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. 

 

 

14.§ (768) 

 

Par atbalstu projektam „Urbānā revitalizācija Daugavpils pilsētā  

kultūras vadības un uzņēmējdarbības kontekstā” 

                                                   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 attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

2014.-2020. gadam Investīciju un Rīcības plānu, Daugavpils pilsētas domes Attīstības 

komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 
1. Atbalstīt projekta “Urbānā revitalizācija Daugavpils pilsētā kultūras vadības un 

uzņēmējdarbības kontekstā” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda iniciatīvas “Urban Innovative Action” grantu programmā 5. uzsaukuma 

ietvaros “Kultūra un kultūras mantojums” apakšprogrammā (projekta apraksts pielikumā). 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu un 

priekšfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saskaņā ar vienošanos nosacījumiem 

par projekta finansēšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam J. Lāčplēsim. 

 

Pielikumā: Projekta “Urbānā revitalizācija Daugavpils pilsētā kultūras vadības un 

                  uzņēmējdarbības kontekstā” apraksts.  

 

 

 

 

15.§ (769) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 08.11.2018.lēmumā Nr.598 „Par atbalstu 

dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 „Riska grupas 

jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms – RISK 

FFREE) un sadarbības līguma slēgšanu” 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 8.11.2018. lēmumu Nr.598 “Par 

atbalstu dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 “Riska grupas 

jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms - RISK FREE) un 

sadarbības līguma slēgšanu”, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

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

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
 

1. Veikt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.novembra lēmuma Nr.598 

“Par atbalstu dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 “Riska 

grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms - RISK FREE) 

un sadarbības līguma slēgšanu” (turpmāk – Lēmums) 1.pielikumā “Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties 

uz sporta aktivitātēm” apraksts” un izteikt sadaļu „Projekta izmaksas” šādā redakcijā: 

„Kopējās projekta izmaksas: 750 973,98 EUR, (t.sk. ERAF - 638 327,88 EUR) 
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Daugavpils daļa (āra trenažieru un elektroniskā tablo iegādei): 30 646.86 EUR, no 

kuriem 

 25 283,66 EUR – ERAF līdzekļi (82,5%) 

 5 363,20 EUR – pašvaldības līdzfinansējums (17,5%).” 

2. Atļaut biedrībai „Latgales reģiona attīstības aģentūra” reģ.Nr.41503023129 novirzīt 

Daugavpils pilsētas domes veiktā priekšfinansējuma daļu 734,56 EUR apmērā elektroniskā 

tablo iegādes pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu segšanai un noslēgt vienošanos par 

grozījumiem starp Daugavpils pilsētas domi un LRAA 2018.gada 20.novembrī noslēgtajā 

sadarbības līgumā Nr.181120-1. 

 

Pielikumā: 1. Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Riska grupas 

                   jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” apraksts; 

2.Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 20.novembra sadarbības līgumā 

Nr.181120-1 

 

16.§ (770) 

 

Par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā „Eiropas  

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

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

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

Domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

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

 

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. 

 

 

17.§ (771) 

 

Par priekšlikumiem Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijai 

              I.Kokina, V.Kononovs, L.Jankovska, I.Prelatovs, A.Elksniņš 

 

V.Kononovs jautā, vai pamatojoties uz šo lēmumu varēs aizvērt jau esošās divas 

kurtuves? 

R.Golovans atbild. 

I.Kokina skaidro jautājumu. 

Debates: A.Broks. 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 23.panta 

pirmo un otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 
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Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 10.10.2016.lēmumu Nr.624 “Par Daugavpils 

teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 

27.12.2018.lēmumu Nr.707) un Daugavpils pilsētas domes 28.03.2019.lēmumu Nr.180 “Par 

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 2.0.pilnveidošanu atbilstoši institūciju 

atzinumiem un publiskas apspriešanas rezultātiem”, Domes Attīstības komitejas 2019.gada 

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

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Pilnveidot Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakciju 2.0., papildinot 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 2.nodaļas “Prasības visas 

teritorijas izmantošanai” 2.2.apakšnodaļas “Visā teritorijā aizliegta izmantošana” 36.punktu 

(36.Visā Pašvaldības teritorijā aizliegts:)  ar 36.11. apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

“36.11.bīstamo atkritumu,  sadzīves atkritumu vai no atkritumiem iegūtā kurināmā 

sadedzināšanas iekārtu būvniecība, novietošana, uzstādīšana un darbība. Iekārtas, kas likumīgi 

uzstādītās līdz teritorijas plānojuma stāšanās spēkā brīdim, var turpināt darboties, 

nepārsniedzot atļauto jaudu un atļauto sadedzināmo atkritumu daudzumu gadā.”  

 

 

18.§ (772) 

 

Par priekšlikumiem Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijai 

 A.Elksniņš, A.Broks, A.Zdanovskis, L.Jankovska 

 

A.Broks jautā: 1.Vai ir zināms, ka jau 2-3 gadus atpakaļ tika pieņemts lēmums par 

aizliegumu jaunu spēļu zāļu atvēršanai?  

2. Par sabiedrisko organizāciju atbalstu šim lēmumam? 

3. Pieņemot šo lēmumu, kāds būs samazinājums budžetā? 

A.Elksniņš atbild uz jautājumiem.  

L.Jankovska jautā, kāpēc šis jautājums ir aktualizējies pašreiz? 

A.Elksniņš skaidro, kāpēc ir nepieciešams pieņemt šo lēmumu. 

A.Zdanovskis jautā, ja tiks pieņemts šis lēmums, cik spēļu zāles vērsies ciet? 

R.Golovans atbild, ka no esošajām 16 spēļu zālēm prasībām atbilst tikai viena spēļu zāle. 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 23.panta 

pirmo un otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 10.10.2016.lēmumu Nr.624 “Par Daugavpils 

teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 

27.12.2018.lēmumu Nr.707) un Daugavpils pilsētas domes 28.03.2019.lēmumu Nr.180 “Par 

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 2.0.pilnveidošanu atbilstoši institūciju 

atzinumiem un publiskas apspriešanas rezultātiem”, ņemot vērā ar Domes priekšsēdētāja 

2019.gada 29.maija rīkojumu Nr.119 izveidotās Sabiedriskās konsultatīvas padomes 

2019.gada 9.augusta rezolūciju pilsētas domes plāna par spēļu zāļu darbības organizēšanu 

Daugavpils pilsētā apspriešanai, Domes Attīstības komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, 

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

nav, ATTURAS – 3 (A.Broks, R.Eigims, L.Jankovska), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

2. Pilnveidot Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakciju 2.0., papildinot 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 2.nodaļas “Prasības visas 
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teritorijas izmantošanai” 2.2.apakšnodaļas “Visā teritorijā aizliegta izmantošana” 36.punktu 

(36.Visā Pašvaldības teritorijā aizliegts:)  ar 36.12. un 36.13.apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

„36.12. izveidot azartspēļu organizēšanas vietas - spēļu zāles, izņemot gadījumus, kad 

spēļu zāli plānots atvērt: 

36.12.1. trīs, četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās, kuru numuru skaits nav mazāks par 15, 

veicot konkrētas azartspēļu organizēšanas vietas būvniecības ieceres publisko apspriešanu;  

36.12.2. atsevišķi stāvošā publiskā ēkā ar kopējo platību ne mazāku par 1000 m
2
, kuru 

plānots izmantot tikai spēļu zāles funkcijām vai publiskās ēkas telpu grupa ar kopējo platību 

ne mazāku par 1000 m
2
, veicot konkrētas azartspēļu organizēšanas vietas būvniecības ieceres 

publisko apspriešanu. 

36.13. izveidot azartspēļu organizēšanas vietas – kazino, izņemot gadījumus, kad kazino 

plānots atvērt: 

36.13.1. trīs zvaigžņu viesnīcās, kuru numuru skaits nav mazāks par 15, veicot konkrētas 

azartspēļu organizēšanas vietas būvniecības ieceres publisko apspriešanu; 

36.13.2. četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās; 

36.13.3. atsevišķi stāvošā publiskā ēkā ar kopējo platību ne mazāku par 1000 m
2
, kuru 

plānots izmantot tikai kazino funkcijām vai publiskās ēkas telpu grupa ar kopējo platību ne 

mazāku par 1000 m
2
, veicot konkrētas azartspēļu organizēšanas vietas būvniecības ieceres 

publisko apspriešanu.” 

3. Pilnveidot Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakciju 2.0., papildinot TIAN 

4.4.nodaļas „Publiskās apbūves teritorija” 4.4.1.5.apakšsadaļu „Citi noteikumi” ar punktu 

šādā redakcijā:  

“Azartspēļu organizēšana vietās, kurās ir saņemta pašvaldības atļauja, ir atļauta līdz 

attiecīgā Pašvaldības lēmuma pieņemšanai par atļaujas atcelšanu”. 

4. Pilnveidot Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakciju 2.0., papildinot TIAN 

4.5.nodaļas „Jauktas centra apbūves teritorija” 4.5.1.5.sadaļu „Citi noteikumi” ar punktu šādā 

redakcijā:  

“Azartspēļu organizēšana vietās, kurās ir saņemta pašvaldības atļauja, ir atļauta līdz 

attiecīgā Pašvaldības lēmuma pieņemšanai par atļaujas atcelšanu.” 

 

19.§ (773) 

 

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils 

Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” pamatbudžeta programmās 

I.Kokina, 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 12.decembra atzinumu un   Daugavpils pilsētas domes  

Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra atzinumu , atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

1.Veikt apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils 

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

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

instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

2. Veikt apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils 

Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” (reģ.90000064918, juridiska adrese: Saules 
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iela 6/8, Daugavpils) pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”  saskaņā ar 

pielikumu Nr.2. 

 

Pielikumā: 1.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. 

              2. Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas 

              vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

              nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2019.gadam grozījumi. 

 

 

20.§ (774) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai  

„Daugavpils satiksme” nodrošinot Kohēzijas fonda projekta „Videi draudzīga 

sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” līdzfinansējumu 

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, likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 

13.panta pirmās daļas 1.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra Lēmums 

Nr.555 “Par Sadarbības līgumu par dalību programmā “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 

virzienā “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” 4.5.1. 

specifiskā atbalsts mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 

4.5.1.1. pasākumā “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriska transporta infrastruktūru (sliežu 

transporta) un tā ietvaros apstiprinātajiem projektiem”, 2017.gada 10.martā noslēgto 

vienošanos ar CFLA par Eiropas Savienības fonda projekta  „Videi draudzīga sabiedriskā 

transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr.4.5.1.1./16/I/003 īstenošanu, Daugavpils pilsētas 

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

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

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

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

 

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

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 1 605 882 

EUR (viens miljons seši simti pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro 00 centi) 

apmērā, uz 20 gadiem pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” 

ar mērķi nodrošināt  Kohēzijas fonda projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta 

attīstība Daugavpils pilsētā”, Nr.4.5.1.1./16/I/003, līdzfinansējumu. 

2. Aizņēmumu izņemt 2020.gadā. 

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

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

21.§ (775) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/17/I/062 „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības  

iestādē Nr.2 – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” 

E.Upeniece, A.Elksniņš 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 

13.panta pirmās daļas 1.punktu, 2018. gada 18. jūlija Vienošanās par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/062, 2018.gada 4.oktobra Vienošanās 

Nr.4.2.0/17/I/062 grozījumi Nr.1, 2019.gada 17.jūlija Vienošanās Nr.4.2.2.0/17/I/062 

grozījumi Nr.2, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

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

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi  396 650 

EUR (trīs simti deviņdesmit seši tūkstoši seši simti piecdesmit euro 00 centi), uz 20 gadiem 

projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas 

izglītības iestādē Nr.2 - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/17/I/062 īstenošanai.  

2. Aizņēmumu izņemt 2020.gadā. 

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

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

 

22.§ (776) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas 

 Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” 

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, likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 

13.panta pirmās daļas 1.punktu, 2018. gada 02. augusta Vienošanās par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/17/I/028, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

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

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

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

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 1 891 425 

EUR (viens miljons astoņi simti deviņdesmit viens tūkstotis četri simti divdesmit pieci euro 

00 centi) apmērā, uz 20 gadiem projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas 

publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” Nr.5.6.2.0/17/I/028 īstenošanai.  

2. Aizņēmumu izņemt 2020.gadā. 

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

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 
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23.§ (777) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/17/I/029 „Daugavpils pilsētas  

Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība” 

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, likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 

13.panta pirmās daļas 1.punktu, 2019. gada 15. marta Vienošanās par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/17/I/029, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

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

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 435 255 EUR 

(četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro 00 centi), uz 20 gadiem 

projekta „Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība” 

Nr.5.6.2.0/17/I/029 īstenošanai.  

2. Aizņēmumu izņemt 2020.gadā. 

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

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

24.§ (778) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Latviešu kultūras centram 

E.Upeniece, 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 5.decembra atzinumu, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 
 

1. Piešķirt līdzekļus Latviešu kultūras centram (reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: 

Rīgas iela 22A, Daugavpils) no pašvaldības budžetā plānotā finansējuma investīciju 

projektiem (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti) 161 207 EUR (viens 

simts sešdesmit viens tūkstotis divi simti septiņi euro, 00 centi) apmērā, t.sk. Vienības nama 

ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēmas vienkāršotai atjaunošanai 159 658 EUR (viens simts 

piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro, 00 centi) un  būvdarbu 

autoruzraudzībai 1 549 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi). 

2. Apstiprināt  pamatbudžeta  programmas (iestādes/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu 

tāmes 2019.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1 un pielikumu Nr.2.  
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Pielikumā: 1. Plānotā finansējuma investīciju projektiem (izņemot ES un citu finanšu 

instrumentu finansētie projekti) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2019.gadam. 

2. Latviešu kultūras centra pamatbudžeta apakšprogrammas  „Kultūras iestāžu 

investīciju projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

25.§ (779) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472 

T.Kraševska, J.Dukšinskis 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  25.pantu, ievērojot Deleģēšanas līguma  

27.punktu sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz izskatīt jautājumu Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja vietniekam J.Dukšinskim un parakstīt pieņemto lēmumu. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš un deputāti: J.Lāčplēsis R.Eigims, I.Prelatovs nepiedalās   

lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes (turpmāk – Dome) un Finanšu ministrijas 2015.gada 5.novembrī noslēgtā  

deleģēšanas līguma Nr.D-2015/539 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 

atlases nodrošināšanu” 14.punktu, Domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.124) 

7.punktu, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2019.gada 26.jūlija 

vēstuli Nr.39-2-60/6309 “Par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nozīmēto 

pārstāvju sastāvā”, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

 Izdarīt Domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472 „Par Daugavpils pilsētas domes 

Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” 

šādus grozījumus: 

1. izteikt 1.1.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.1.3.4. CFLA Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras 

projektu atlases nodaļas vecākā eksperte Santa Ozola-Tīruma un kā aizvietotājs Juridiskā 

nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas 

vecākā eksperte Ilze Blumberga vai Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte Kristīne Šmite;” 

2. izteikt 2.1.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

    “2.1.3.4. CFLA Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras 

projektu atlases nodaļas vecākā eksperte Santa Ozola-Tīruma un kā aizvietotājs Juridiskā 

nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas 

vecākā eksperte Ilze Blumberga vai Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte Kristīne Šmite;”; 

3. svītrot 1.2.4. apakšpunktu; 

4. svītrot 2.2.3. apakšpunktu. 

 

26.§ (780) 
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Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631 

T.Kraševska, J.Dukšinskis 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  25.pantu, ievērojot Deleģēšanas līguma  

27.punktu sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz izskatīt jautājumu Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja vietniekam J.Dukšinskim un parakstīt pieņemto lēmumu. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš un deputāti: J.Lāčplēsis R.Eigims, I.Prelatovs nepiedalās 

lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes (turpmāk – Dome) un Finanšu ministrijas 2015.gada 5.novembrī noslēgtā  

deleģēšanas līguma Nr.D-2015/539 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 

atlases nodrošināšanu” 14.punktu, Domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.124) 

7.punktu, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2019.gada 23.jūlija 

vēstuli Nr.39-2-60/6184 “Par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nozīmēto 

pārstāvju sastāvā”, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

       Izdarīt Domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631 „Par Daugavpils pilsētas domes 

Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva 

apstiprināšanu”šādus grozījumus: 

1. izteikt 1.1.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

     “1.1.3.1. CFLA Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras 

projektu atlases nodaļas vadošā eksperte Kristīne Šmite un kā aizvietotājs CFLA Juridiskā 

nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas 

eksperte Inguna Kalere vai CFLA Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte Ilze Blumberga;”; 

2. svītrot 1.2.3. apakšpunktu; 

3. svītrot 1.2.4. apakšpunktu. 

 

 

27.§ (781) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumā  Nr.124 

T.Kraševska, J.Dukšinskis 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  25.pantu, ievērojot Deleģēšanas līguma  

27.punktu sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz izskatīt jautājumu Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja vietniekam J.Dukšinskim un parakstīt pieņemto lēmumu. 

 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš un deputāti: J.Lāčplēsis R.Eigims, I.Prelatovs nepiedalās 

lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”. 

 

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

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības 

likuma 22.pantu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes un Latvijas Republikas Finanšu 

ministrijas 2015.gada 5.novembrī noslēgtā  deleģēšanas līguma Nr.D-2015/539 “Par integrētu 
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teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu” (turpmāk – deleģēšanas 

līgums) izpildi, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

Izdarīt grozījumu ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.124 “Par 

Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Daugavpils pilsētas domes Eiropas 

Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumā Nr.5 (turpmāk – 

Komisijas nolikums), izsakot 1.pielikumu “Objektivitātes un konfidencialitātes 

apliecinājums” jaunā redakcijā (pielikumā). 

 

Pielikumā: Komisijas nolikuma 1.pielikums “Objektivitātes un konfidencialitātes      

apliecinājums” jaunā redakcijā uz 1 lp. 

 

28.§ (782) 

 

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.100000595414, 100000595039, 

100000464058, 831, 100000595189, 100000595188, 100000351016), atklāti balsojot: PAR – 

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

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

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

 

1. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē: 

1.1. zemes gabalu 46 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1539, Balvu ielā 1C k-

13, 501, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 328,00 EUR (trīs simti divdesmit astoņi eiro 00 

centi); 

1.2. zemes gabalu 15 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 038 0028 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 038 0029), Ceriņu ielas 50 rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 2,00 EUR (divi eiro 00 centi); 

1.3. zemes gabala 605 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 1313, Gaujas ielā 

16A, Daugavpilī, 5/6 domājamās daļas ar kadastrālo vērtību 1187,50 EUR (viens tūkstotis 

viens simts astoņdesmit septiņi eiro 50 centi); 

1.4. zemes gabalu 2004 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0017 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 026 0020), ar kadastrālo vērtību 6564,00 EUR (seši tūkstoši pieci 

simti sešdesmit četri eiro 00 centi); 

1.5. zemes gabalu 1995 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0018 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 026 0021), ar kadastrālo vērtību 6605,00 EUR (seši tūkstoši seši 

simti pieci eiro 00 centi). 

     2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, sakarā ar:  

- zemes gabala 2004 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0017 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 026 0020),  

- zemes gabala 1995 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0018 (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 026 0021),  
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atdalīšanu no zemes gabala 18.novembra ielas rajonā, Daugavpilī, nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.0500 026 0401, izdarīt grozījumus grāmatvedības uzskaites dokumentos un  ņemt  

uzskaitē zemes gabalu 76814 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0019 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 026 0401) 18.novembra ielas rajonā, Daugavpilī, ar kadastrālo 

vērtību 176681,00 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit viens 

eiro 00 centi). 

 

29.§ (783) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102217,  

Balvu ielā 1C k-4 – 114, 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, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000591807 un 

Nr.100000490446, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma 

Nr.539 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (7.punkts), Domes Finanšu komitejas 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 46 m
2 

platībā, kadastra 

Nr.05000102217 (kadastra apzīmējums 05000102217), Balvu ielā 1C k-4 - 114, Daugavpilī 

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

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005100048 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000490446), 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: 
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    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. 

 

30.§ (784) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312119,  

2.Dāliju iela 6, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000466393 un 

Nr.100000591409, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmuma 

Nr.594 “Par zemes gabala 2.Dāliju ielā 6, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai” izpildi, ņemot 

vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (12.punkts), Domes Finanšu komitejas 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 489 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000312119 (kadastra apzīmējums 05000312119), 2.Dāliju ielā 6, Daugavpilī (turpmāk - 

Zemesgabals), nosacīto cenu 1614,00 EUR (viens tūkstotis seši simti cetrpadsmit eiro 00 

centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005310036 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000591409), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 1614,00 

EUR (viens tūkstotis seši simti četrpadsmit 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: 
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    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

31.§ (785) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360408,  

Lidotāju iela 34, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000233062 un 

Nr.100000230368, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma 

Nr.539 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.7.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (11.punkts), Domes Finanšu komitejas 

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 11742 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000360408 (kadastra apzīmējums 05000360408), Lidotāju ielā 34, Daugavpilī (turpmāk 

- Zemesgabals), nosacīto cenu 31703,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīs eiro 

00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves kadastra Nr.05005360405 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000230368), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 31703,00 

EUR (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīs 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: 
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    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

32.§ (786) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360101,  

Lidotāju iela 36, Daugavpils, pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000233071 un 

Nr.100000230366, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma 

Nr.539 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.8.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

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

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

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 7453 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000360101 (kadastra apzīmējums 05000360101), Lidotāju ielā 36, Daugavpilī (turpmāk 

- Zemesgabals), nosacīto cenu 20496,00 EUR (divdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit seši 

eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves kadastra Nr.05005360403 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000230366), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 20496,00 

EUR (divdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit seši 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: 
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    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

33.§ (787) 

 

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 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, 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, 41.panta otro daļu, 45.panta trešo daļu, izpildot Daugavpils pilsētas domes 

2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.501, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 21.novembra sēdes protokolu 

Nr.11 (9.punkts), atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.32, kadastra Nr.0500 900 9800, 

Miera ielā 16, Daugavpilī, nosacīto cenu 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.32 īrniecei (turpmāk 

– Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.32, kadastra Nr.0500 900 9800, Miera ielā 16, 

Daugavpilī, par nosacīto cenu 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro), t.sk. mājai 

piesaistītā zemes gabala 2451 m² platībā, kadastra Nr.0500 004 0909, 2872/269407 

domājamās daļas par 119,71 EUR (viens simts deviņpadsmit euro 71 cents). 

     3. Pircējam, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

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

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

maksas daļas;  

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

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

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

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 

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

pašvaldības budžetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma 

noslēgšanas norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Miera 

ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.32 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu 

nodot Pircējam atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

 

 

34.§ (788) 

 

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 pārdošanu 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, 41.panta otro daļu, 45.panta trešo daļu, izpildot Daugavpils pilsētas domes 

2019.gada 13.jūnija lēmumu Nr.379, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 21.novembra sēdes protokolu 

Nr.11 (8.punkts), atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.22, kadastra Nr.0500 903 5058, 

Višķu ielā 28, Daugavpilī, nosacīto cenu 4900 EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.22 īrniecei (turpmāk 

– Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.22, kadastra Nr.0500 903 5058, Višķu ielā 28, 

Daugavpilī, par nosacīto cenu 4900 EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro), t.sk. mājai 

piesaistītā zemes gabala 3297 m² platībā, kadastra Nr.0500 005 2906, 391/29697 domājamo 

daļu par 148,25 EUR (viens simts četrdesmit astoņi euro 25 centi). 

     3. Pircējam, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

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

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

maksas daļas;  

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

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

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

un neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 

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

pašvaldības budžetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma 

noslēgšanas norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Višķu 

ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.22 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu 

nodot Pircējam atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

 

 

35.§ (789) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100093, 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 24.oktobra lēmuma Nr.658 “Par zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0093, nodošanu atsavināšanai” izpildi, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 21.novembra sēdes protokolu Nr.11 (6.punkts), Domes Finanšu 

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

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

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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    1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības 1164 m
2
 platībā, kadastra 

apzīmējums 05000100093 (kadastra Nr.05000100096), Daugavpilī (turpmāk - Objekts), 

nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti eiro 00 centi) un 

izsoles noteikumus. 

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

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

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

    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 05000100093, Daugavpilī, izsoles  

                  noteikumi.  

 

 

 

 

 

 

36.§ (790) 

 

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.31 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.31 Piekrastes 

ielā 35, Daugavpilī, īrnieka ģimenes locekļa atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 

20.11.2019. ar Nr.1620/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, 

dzīvokļa īpašuma Nr.31 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma 

komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu 

Nr.31, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.31, mājas un zemes gabala 7588 m
2
 platībā, kadastra 

Nr.0500 008 0412,  527/52796 kopīpašuma domājamās daļas. 
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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.31 Piekrastes ielā 35, Daugavpilī;  

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

ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 pārdošanu. 

 

37.§ (791) 

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests” 

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 pirmo, trešo, trešo prim un sesto daļu, izskatot 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 2019.gada 7.novembra vēstuli 

Nr.1.-9.2/3924 (reģistrēta Daugavpils pilsētas domē, turpmāk – Dome, 2019.gada 

11.novembrī ar Nr.1.2.-7/2973) ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā garāžas telpas 

Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, ņemot vērā Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 5.decembra 

atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

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

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

 

     1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais 

dienests”, reģistrācijas Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, 

turpmāk – Iestāde, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra 

Nr.0500 501 0204 (būves kadastra apzīmējums 0500 010 0203 005) Stacijas ielā 129A, 

Daugavpilī, daļu – garāžu 23,2 m
2
 platībā (telpu grupa 003), garāžu 23,3 m

2
 platībā (telpu 

grupa 004),  garāžu 23,2 m
2
 platībā (telpu grupa 005), garāžu 23,2 m

2
 platībā (telpu grupa 

007) un garāžu 23,2 m
2
 platībā (telpu grupa 008),  turpmāk – Īpašums. 

     2. Uz 2019.gada 30.novembri ēkas Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 

0500 010 0203 005 bilances vērtība sastāda 16162,10 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts 

sešdesmit divi eiro un 10 centi). 

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2029.gada 30.novembrim.  

     4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Iestādes darbības nodrošināšana. 

     5. Iestāde 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. Iestādei ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā. 

     8. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot 

līguma projektu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Iestādei. 

 

38.§ (792) 
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Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” 

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 pirmo, trešo, trešo prim un sesto daļu, izskatot 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” 2019.gada 

6.novembra vēstuli Nr.2.40./888 (reģistrēta Daugavpils pilsētas domē, turpmāk – Dome, 

2019.gada 6.novembrī ar Nr.3225/1.2.-6) ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā garāžas 

telpas Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, ņemot vērā Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

5.decembra atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

      1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās 

saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5, 

Daugavpils, turpmāk – Iestāde, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

ar kadastra Nr.0500 501 0204 Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļu, turpmāk – Īpašums,: 

      1.1. ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0203 005 daļu – garāžu 32,3 m
2
 platība (telpu 

grupa 001) un garāžu 23,4 m
2
 platība (telpu grupa 002); 

      1.2. ēku ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0203 006 ar kopējo platību 134,8 m
2
, t.sk. 

garāžu 33,8 m
2
 platība (telpu grupa 001), garāžu 33,6 m

2
 platība (telpu grupa 002), garāžu 

33,7 m
2
 platība (telpu grupa 003) un garāžu 33,7 m

2
 platība (telpu grupa 004). 

      2. Uz 2019.gada 30.novembri ēkas Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, ar kadastra 

apzīmējumu 0500 010 0203 005 bilances vērtība sastāda 16162,10 EUR (sešpadsmit tūkstoši 

viens simts sešdesmit divi eiro un 10 centi), ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0203 006 

bilances vērtība sastāda 7572,80 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi eiro un 80 

centi).  

 3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2029.gada 30.novembrim.  

      4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Iestādes darbības nodrošināšanai. 

      5. Iestāde 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. Iestādei ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā. 

      8. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot 

līguma projektu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Iestādei. 

      9. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 28.marta Domes lēmumu Nr.156 “Par nekustamā 

īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas un saimniecības pamatlīdzekļu nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības 

pārvalde””. 

      10. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 30.oktobra Domes lēmumu Nr.556 “Par 

nekustamā īpašuma Lielā ielā 49, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde””. 

 

 

39.§ (793) 
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Par būvju Alejas ielā 111, Daugavpilī, nojaukšanu 

I.Funte, 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, 21.panta devīto daļu un 

desmito daļu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 158.punktu, 

ņemot vērā, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0439, Alejas ielā 

111, Daugavpilī, 285m2 platībā, kas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, atrodas 

dzīvojamā māja  ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0439 001 un šķūnis ar kadastra 

apzīmējumu 0500 001 0439 002 (turpmāk – Būves), no kurām 13/20 domājamās daļas ir 

ierakstītas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda, bet 7/20 domājamās daļas 

ir Daugavpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā, un to, ka, saskaņā ar Daugavpils 

pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2018.gada 11.decembra 

“Atzinumu Nr.K/94/18 par būves pārbaudi 2018.gada 11.decembrī”, Būves atrodas 

neapmierinošā stāvoklī, tās netiek ekspluatētas, daļēji ir iekonservētas, apkārt teritorijai ir 

nožogojums, bet tas ir nolietojies un nokritis daudzās vietās, Būves ir bīstamā stāvoklī, koka 

šķūnis ir pussagruvušā stāvoklī, jumta plāksnei un koka sienām ir redzamas deformācijas, tā 

karkasa konstrukcija ir novirzījusies uz dažādām pusēm, atrasties pie tā ir bīstami, dzīvojamās 

mājas jumta un koka baļķu sienu stāvoklis arī nav apmierinošs, būvei daudzās vietās ir 

sapuvušas koka sienas, nolietojušās un daļēji bojātas jumta šīfera loksnes, jumta plāksnei ir 

redzamas deformācijas, betona pamatu konstrukcijas ir bojātas un deformējušās, kā rezultātā 

būves koka sienu konstrukcija novirzījās uz dažādām pusēm, Būvju elementi ir zaudējuši 

konstruktīvo noturību, Būves ir  sliktā tehniskā stāvoklī, to ekspluatācija nav iespējama un 

bojā pilsētas ainavu, un to, ka  Būves neatbilst 2013.gada 9.jūlija Būvniecības likuma 9.panta 

1. un 4.punktā noteiktajām būtiskām būves un tās elementiem izvirzāmām prasībām, kā arī 

atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Saistošie 

noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 13.2.punktam tiek 

klasificētas kā cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) (turpmāk - Būves), ņemot vērā 

būvinspektora norādījumus, ka augstākminētās Būves jānojauc, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, un ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Nojaukt Būves Alejas ielā 111, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumiem 0500 001 

0439 001 un 0500 001 0439 002, kas atrodas uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0439, Alejas ielā 111, Daugavpilī. 

2.  Izdevumus, kas saistīti ar Būvju nojaukšanu uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0500 001 0439, Daugavpilī, paredzēt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada 

budžetā. 

3. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam organizēt 

1.punktā minēto Būvju nojaukšanu. 

 

40.§ (794) 

 

Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības, kadastra 

 apzīmējums 0500 005 2018, Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļai 
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I.Funte, A.Elksniņš 

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

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

3.panta 2.punktu, 6.
5 

pantu, Civillikuma trešo A nodaļu,  Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr.350 " Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi" 76.punktu, 77.punktu, 78.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 

Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2019.gada 3.septembra sēdes protokola izrakstu Nr.1, 

ņemot vērā sertificēta vērtētāja J.Borska 11.11.2019. novērtējumu, Daugavpils pilsētas 

pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 

21.novembra atzinumu, Domes Īpašuma komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, Domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

  

1. Piešķirt apbūves tiesību Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošai zemes 

vienības, kadastra Nr.0500 005 2018 (kadastra apzīmējums 0500 005 2018), Smilšu ielā 92, 

Daugavpilī, daļai 1720 m
2
 platībā (turpmāk - Zemesgabals) uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot 

mutisku izsoli. 

2. Apstiprināt izsoles sākumcenu 412,00 EUR (četri simti divpadsmit eiro 00 centi) 

gadā.  

3. Apstiprināt izsoles noteikumus un publicējamo informāciju par apbūves tiesības 

objektu. 

          4. Izveidot apbūves tiesības izsoles komisiju 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.Pupiņa, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 

                                          vadītāja; 

                                          S.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juriste; 

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste.  

         5. Izsoles komisijai veikt apbūves tiesības izsoli, pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem.  

         6. Pilnvarot izsoles uzvarētāju izstrādāt un reģistrēt Zemesgabala zemes robežu, 

situācijas un apgrūtinājumu plānus Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā. 

         7. Izsoles komisijai parakstīt apbūves tiesībai piešķirtā zemesgabala nodošanas-

pieņemšanas aktu. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

41.§ (795) 

 

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai 

I.Utināns, 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 12.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 
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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. 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: 1.Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas  ieņēmumu un izdevumu tāmes     

                   grozījumi  2019.gadam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.10     
   

   

Sēdes vadītāji:   

Domes priekšsēdētājs                      (personiskais paraksts)                  A.Elksniņš     

 

 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks                                           (personiskais paraksts)                 J.Dukšinskis                                                           

 

 

 

Protokoliste                                    (personiskais paraksts)                   S.Rimicāne   

 

 

 

 


