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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2020.gada 16.janvārī                                                                                             Nr.2 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu nolikuma apstiprināšanu. 

2. Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras 

nodarbinātības programmas nolikuma apstiprināšanu. 

3. Par 2018.gada 28.jūnija Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.336 „Par galvojumu 

akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme”” grozījumiem. 

4. Par 2018.gada 1.novembra Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.588 „Par galvojumu 

akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme”” grozījumiem. 

5. Par atļauju komisijas locekļiem savienot amatus. 

6. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

7. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1904, nodošanu atsavināšanai. 

8. Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50 

nodošanu atsavināšanai. 

9. Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 

pārdošanu. 

10. Par dzīvojamās mājas „387.km”, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

11. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000134429, Martas ielas 5 rajonā, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

12. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313023, Dravnieku ielas 106C rajonā, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

13. Par zemes vienības, Butļerova ielā 1 k-8 – 186, Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

14. Par zemes vienības Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

un pirkuma līguma slēgšanu. 

15. Par zemes vienības Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

un pirkuma līguma slēgšanu. 

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

lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”. 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis 
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SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –   A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, 

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

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

                                                                      I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 2 Domes deputāti –  R.Eigims – iemesls nav zināms, 

                                                                         A.Elksniņš – atvaļinājumā 

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                          Ž.Kobzeva, R,Golovans, I.Funte, G.Vanaga, N.Bikovska, K.Rasis,  

                                      I.Šalkovskis 

 

                          AS “Daugavpils satiksme” grāmatvede T.Pavlova 

                          AS “Daugavpils satiksme” juriste V.Kovaļevska 

 

                                      - plašsaziņas līdzekļu pārstāvis: 

                                  I.Dunaiskis 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte lūdz 

deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu, “Par zemes vienības, Spaļu ielā 

5, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu”. 

 

Domes sēdes vadītājs J.Lāčplēsis lūdz deputātus balsot par papildjautājuma iekļaušanu 

darba kārtībā, 

atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 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, 

 

Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par zemes vienības, Spaļu ielā 5, 

Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu”. 

 

Domes sēdes vadītājs J.Lāčplēsis lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes  sēdes 

darba kārtību ar vienu papildjautājumu.  

 

atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 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, 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ (3) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu 

 un jauniešu vasaras nometņu nolikuma apstiprināšanu 

                                                 G.Vanaga, J.Lāčplēsis 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas ievaddaļā noteikto, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, kā arī 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo 

daļu un Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu 
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organizēšanas un darbības kārtība” 6.1. punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 9.janvara sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 16.janvāra sēdes atzinumu,   atklāti balsojot: PAR 

– 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu 

vasaras nometņu nolikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.javāra lēmumu 

Nr.28 “Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu nolikuma apstiprināšanu”.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu nolikums. 

 

2.§ (4) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu 

 vasaras nodarbinātības programmas nolikuma apstiprināšanu 

                                     G.Vanaga, J.Dukšinskis, J.Lāčplēsis 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,5.,6. punktu, 

21.panta pirmās daļas ievaddaļā noteikto, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jaunatnes likuma 

5.panta pirmo daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 

9.janvara sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2020.gada 16.janvara sēdes atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, 

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

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

ATTURAS – nav,   Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras 

nodarbinātības programmas nolikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu 

Nr.29 “Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras 

nodarbinātības programmas nolikuma apstiprināšanu”  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas Jauniešu vasaras nodarbinātības 

programmas nolikums. 

 

3.§ (5) 

 

Par 2018.gada 28.jūnija Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.336  

„Par galvojumu akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme”” grozījumiem 

                                                 T.Pavlova, J.Lāčplēsis 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 20.decembrī starp akciju sabiedrību “Daugavpils satiksme” un 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto vienošanos par 2017.gada 10.marta Līguma 

Nr.4.5.1.1/16/I/003 (turpmāk – Līgums) grozījumiem Nr.2, saskaņā ar kuriem Eiropas 

Savienības fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils 

pilsētā” darbību īstenošanas termiņš pagarināts līdz 52 mēnešiem, atklāti balsojot: PAR – 13 
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(A.Broks, J.Dukšinskis, 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 lēmuma 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: “Akciju sabiedrībai “Daugavpils 

satiksme” galvojuma tiesības izmantot līdz 2020.gada 1.septembrim un  sākt atmaksāt 

aizdevumu ar 2020.gada 20.septembri”.  

 

4.§ (6) 

 

Par 2018.gada 1.novembra Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.588  

„Par galvojumu akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme”” grozījumiem 

                                                 T.Pavlova, J.Lāčplēsis 

 

Pamatojoties uz 2018.gada 20.decembrī starp akciju sabiedrību “Daugavpils satiksme” un 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto vienošanos par 2017.gada 10.marta Līguma 

Nr.4.5.1.1/16/I/003 (turpmāk – Līgums) grozījumiem Nr.2, saskaņā ar kuriem Eiropas 

Savienības fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils 

pilsētā” darbību īstenošanas termiņš pagarināts līdz 52 mēnešiem, atklāti balsojot: PAR – 13 

(A.Broks, J.Dukšinskis, 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 lēmuma 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: “Akciju sabiedrībai “Daugavpils 

satiksme” galvojuma tiesības izmantot līdz 2020.gada 1.septembrim un  sākt atmaksāt 

aizdevumu ar 2020.gada 20.septembri”.  

 

5.§ (7) 

 

Par atļauju komisijas locekļiem savienot amatus 

                                                 Ž.Kobzeva, J.Lāčplēsis 

 

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

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sesto daļu un 8.
1
 panta 

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

amatpersonas amatu ar citiem amatiem, konstatējot, ka amatu savienošana neradīs interešu 

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

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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 (turpmāk – Dome) nolemj: 

 

 Atļaut savienot amatus šādiem Domes komisiju locekļiem: 

1. Domes Mājokļu komisijā:   

1.1 Atļaut Marijai Liniņai savienot Domes Mājokļu komisijas locekļa amatu Domē 

(reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) ar Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  juriskonsulta  amatu (reģ.Nr.90001998587, 

juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī), 

1.2 Atļaut Irēnai Šuļgai savienot Domes Mājokļu komisijas locekļa amatu Domē 

(reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) ar Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  Sociālas mājas vadītājas  amatu 

(reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī), 
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2. Domes  Veselības aprūpes plānošanas komisijā: 

2.1 Atļaut Grigorijam Semjonovam savienot Domes Veselības aprūpes plānošanas 

komisijas locekļa amatu Domē (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, 

Daugavpilī) ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Daugavpils reģionālā 

slimnīca” valdes  locekļa amatu (reģ.Nr. 41503029600, juridiskā adrese: Vasarnīcu ielā 20, 

Daugavpilī). 

3. Domes  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisijā: 
3.1 Atļaut Birutai Višņevskai   savienot Domes Interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekļa amatu Domē 

(reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) ar  Daugavpils 

pilsētas Izglītības pārvaldes juristes amatu  (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 

7, Daugavpilī). 

4. Domes  Īpašuma komisijā:   
4.1 Atļaut Viktoram Stankovam  savienot Domes Īpašuma komisijas locekļa 

amatu Domē (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) ar SIA 

“United Oils Latgale” valdes locekļa amatu (reģ.Nr.40103180310, juridiskā adrese: Teatra  

ielā 13 - 31, Daugavpilī), SIA “Techpro” tirdzniecības aģenta amatu  (reģ.Nr.41503059910, 

juridiskā adrese: Smilšu 105 – 56,  Daugavpilī). 

5. Domes  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijā:   
5.1 Atļaut Marinai Tugaļevai  savienot Domes Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas komisijas locekļa amatu Domē (reģ.Nr.90000077325, juridiskā 

adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) ar SIA “MARI” valdes locekles amatu 

(reģ.Nr.40103180310, juridiskā adrese: Baznīcas  ielā 86E, Daugavpilī), 

 

6.§ (8) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

                                                 I.Funte, J.Lāčplēsis 

 

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

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

pirmo un ceturto daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu 

Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot 

atsavināšanas ierosinājumus, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 

2019.gada 9.janvāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

9.janvāra atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt:  

1.1. apbūvētu zemes gabalu 961 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 0819, 

Samteņu ielā 26, Daugavpilī; 

1.2. apbūvētu zemes gabalu 888 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 014 2812, Kungu 

ielā 9, Daugavpilī. 

    2. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai un to nosacīto cenu noteikt ne zemāku 

par izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības īpašuma tiesību uz zemes gabalu nostiprināšanu 

zemesgrāmatā. 
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7.§ (9) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1904, nodošanu atsavināšanai 

                                                 I.Funte, J.Lāčplēsis 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 2.
1
panta otro daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un 

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

pilsētas domes Īpašuma komitejas2019.gada 9.janvāra atzinumu,  Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 9.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu 1211 m² 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 005 1904, Plūmju ielā 31, Daugavpilī.  

     2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1904, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

     3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1904, pārdošanu izsolē organizēt izsoles 

komisijai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Aleksejs Nikolajevs (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs). 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece: 

Aija Vilcāne (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma 

atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja). 

Komisijas locekļi: Svetlana Kraine (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

juriste), 

 Marika Gabrunova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste), 

 Ingrīda Ilarionova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste). 

     4. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 005 1904, Plūmju ielā 31, Daugavpilī, izsoles 

noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

8.§ (10) 

 

Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.50 nodošanu atsavināšanai 

                                                 I.Funte, J.Lāčplēsis 

 

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.50 Strādnieku 

ielā 88, Daugavpilī, īrnieces atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 11.12.2019. ar 

Nr.1706/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma 

Nr.50 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2020.gada 

9.janvāra atzinumu, Finanšu komitejas 2020.gada 9.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 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 atsavināt dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu 

Nr.50, kadastra numurs 0500 903 3797, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.50, mājas (kadastra 

apzīmējums 05000060517001) un zemes gabala 2087 m
2
 platībā, kadastra Nr.0500 006 0517, 

3736/270102 kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes 

sēdē par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50, kadastra 

numurs 0500 903 3797, pārdošanu. 

 

9.§ (11) 

 

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G,  

Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu 

                                                 I.Funte, J.Lāčplēsis 

 

      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 24.oktobra lēmumu Nr.657, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 9.janvāra atzinumu, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.decembra sēdes protokolu 

Nr.13 (9.punkts), atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 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 903 4133, 

18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, nosacīto cenu 11700 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi 

simti euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.32 

īrniekam (turpmāk – Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.32, kadastra Nr.0500 903 4133, 

18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, par nosacīto cenu 11700 EUR (vienpadsmit tūkstoši 

septiņi simti euro), t.sk. mājai piesaistītā zemes gabala 2472 m² platībā, kadastra Nr.0500 005 

2615, 6233/202008 domājamās daļas par 299,56 EUR (divi simti deviņdesmit deviņi euro 56 

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 

18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.32 un kopā ar Īpašuma 
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pārvaldīšanas departamentu nodot Pircējam atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas 

aktu. 

 

10.§ (12) 

 

Par dzīvojamās mājas „387.km”, Daugavpilī, dzīvokļa  

īpašuma Nr.3 izsoles noteikumu apstiprināšanu 

                                                 I.Funte, J.Lāčplēsis 

 

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

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

30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.502, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 9.janvāra atzinumu, Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 

2019.gada 18.decembra sēdes protokolu Nr.13 (6.punkts), atklāti balsojot: PAR – 13 

(A.Broks, J.Dukšinskis, 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.3, kadastra numurs 0500 903 

5103, “387.km”, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3 46.3 m² platībā, mājas 

(kadastra apzīmējums 0500 037 0314 004), būvju (kadastra apzīmējumi 0500 037 0314 005; 

006) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 037 0322  4630/18540 kopīpašuma 

domājamās daļas, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 1700 EUR apmērā, t.sk. zemes gabala 

4630/18540 kopīpašuma domājamo daļu – 1339,55 EUR. 

     2. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra numurs 0500 903 

5103, “387.km”, Daugavpilī, izsoles noteikumus. 

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

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

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

daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 

0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

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

dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā. 

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

izsolē nosolītās summas samaksas. 

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

dzīvokļa īpašumu Nr.3 “387.km”, Daugavpilī, pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena.  

     5. Izsoles komisijai pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.3, kadastra numurs 0500 903 5103, 

“387.km”, Daugavpilī, pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

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

budžetā. 

      

Pielikumā: Dzīvokļa īpašuma Nr.3, kadastra Nr.0500 903 5103, “387.km”, Daugavpilī, 

izsoles 

                   noteikumi. 

 

11.§ (13) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000134429,  

Martas ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta piekto daļu, 

8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta 

astotās daļas pirmo punktu, 44.
1
panta pirmo un otro daļu, Zemesgrāmatu apliecībām: 

nodalījuma Nr.100000593193 un Nr.100000554242, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 

(turpmāk – Dome) 2019.gada 24.oktobra lēmuma Nr.659 “Par zemes gabalu nodošanu 

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

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

protokolu Nr.11 (4.punkts), to, ka zemes vienība (starpgabals), kadastra apzīmējums 

05000134429, Martas ielas 5 rajons, Daugavpils, ir nepieciešama tai piegulošā nekustamā 

īpašuma Martas iela 5, Daugavpils, īpašniekam, lai varētu nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai (ceļam), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 9.janvāra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 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 atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 116 m
2 

platībā, kadastra 

Nr.05000134429 (kadastra apzīmējums 05000134429), Martas ielas 5 rajonā, Daugavpilī 

(turpmāk – Zemesgabals), nosacīto cenu 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro 00 centi) 

apmērā. 

      2. Pārdot Zemesgabalu, par nosacīto cenu 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro 00 

centi), tam pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000134428, Martas iela 5, 

Daugavpils, īpašniekam, turpmāk -  Pircējs.  

      3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:  

      3.1. līdz līguma noslēgšanai jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma 

maksas, galīgo norēķinu var veikt gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.4. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemesgabalu nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

      3.5. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt Daugavpils tiesā 

(zemesgrāmatā) pēc visas pirkuma maksas samaksas. 

      4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu.              

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

pašvaldības budžetā. 

      6. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

 6.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, pēc visas pirkuma maksas samaksas, 

norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

 6.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 

 

12.§ (14) 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313023,  

Dravnieku ielas 106C rajonā, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                         I.Funte, J.Lāčplēsis 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta trešo daļu un 
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septīto daļu, 9.panta otro daļu, 14.panta otro un trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 44.panta astoto 

daļu, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra lēmuma Nr.659 “Par zemes 

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

pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 

21.novembra sēdes protokolu Nr.11 (5.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 

9.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 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 atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 41 m
2
 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 05000313023 (kadastra Nr.05000313023), Dravnieku ielas 106C rajonā, 

Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 250,00 EUR (divi 

simti piecdesmit eiro 00 centi) apmērā.  

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

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

norēķinu var veikt viena gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu 

jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma 

līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā 

no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     3. Noteikt, ka gadījumā, ja: 

     3.1. mēneša laikā kopš sludinājuma par Zemesgabala pārdošanu publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta 

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

īpašums piegul atsavināmajam Zemesgabalam, izsoli nerīkot un Zemesgabalu pārdot šai 

personai par nosacīto cenu 250,00 EUR (divi  simti piecdesmit eiro 00 centi); 

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

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

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

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

Zemesgabala izsoles noteikumus un izsoles komisijas sastāvu.  

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

pašvaldības budžetā. 

 

13.§ (15) 

 

Par zemes vienības, Butļerova ielā 1 k-8 – 186, Daugavpilī,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                         I.Funte, J.Lāčplēsis 
 

     Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 14.decembra lēmumu Nr.724 “Par 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283731, Butļerova ielā 1 k-8 - 186, Daugavpilī, 

pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 4.decembra izsoles protokolu Nr.15, un sakarā 

ar to, ka izsludinātajā izsolē, (vārds un uzvārds), (personas kods) (turpmāk – Pircējs), kā 

vienīgais izsoles dalībnieks nosolot vienu soli ieguva tiesības pirkt zemes vienību, kadastra 

Nr.05000283731, Butļerova ielā 1 k-8 - 186, Daugavpilī, un samaksāja visu nosolīto summu, 

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

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

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

    1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283731 (kadastra 

Nr.05000283731), Butļerova ielā 1 k-8 - 186, Daugavpilī (turpmāk – Īpašums), 2019.gada 
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4.decembra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Īpašuma pirkuma līgumu par izsolē 

nosolīto cenu 429,00 EUR (četri simti divdesmit deviņi eiro .00 centi). 

    2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    2.1. pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

bilances Īpašumu; 

    2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto Īpašumu ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

14.§ (16) 

 

Par zemes vienības Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī, 

 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                         I.Funte, J.Lāčplēsis 
 

     Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 10.oktobra lēmumu Nr.617 “Par 

zemes vienības, kadastra Nr.05000300006, Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu 

izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 18.decembra izsoles protokolu Nr.17, un sakarā ar to, ka 

izsludinātajā izsolē, (vārds un uzvārds), (personas kods) (turpmāk – Pircējs), kā vienīgais 

izsoles dalībnieks nosolot vienu soli ieguva tiesības pirkt zemes vienību, kadastra 

Nr.05000300006, Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī, un samaksāja visu nosolīto summu: 

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

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

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

    1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300004 (kadastra 

Nr.05000300006), Asteru ielas 22 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Īpašums), 2019.gada 

18.decembra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Īpašuma pirkuma līgumu par izsolē 

nosolīto cenu 510,00 EUR (pieci simti desmit eiro 00 centi). 

    2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    2.1. pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

bilances Īpašumu; 

    2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto Īpašumu ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

15.§ (17) 

 

Par zemes vienības Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī, izsoles  

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                         I.Funte, J.Lāčplēsis 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 10.oktobra lēmumu Nr.618 “Par 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370150, Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī, 

pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 18.decembra izsoles protokolu Nr.16, un 

sakarā ar to, ka izsludinātajā izsolē, (vārds un uzvārds), (personas kods) (turpmāk – Pircējs), 

kā vienīgais izsoles dalībnieks nosolot vienu soli ieguva tiesības pirkt zemes vienību, kadastra 

Nr.05000370153, Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī, un samaksāja visu nosolīto summu: 

atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 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 zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370150 (kadastra 

Nr.05000370153), Ventas ielas 1 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Īpašums), 2019.gada 

18.decembra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Īpašuma pirkuma līgumu par izsolē 

nosolīto cenu 4790,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit eiro 00 centi). 

    2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    2.1. pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

bilances Īpašumu; 

    2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto Īpašumu ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

16.§ (18) 

 

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

lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” 

                                                         I.Funte, J.Lāčplēsis 
 

     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 “Sporta pārvalde” 2019.gada 3.decembra vēstuli 

Nr.1.13/719 “Par garāžu bloku piešķiršanu lietošanā” (reģistrēta Daugavpils pilsētas domes 

Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 2019.gada 4.decembrī ar Nr.3740/5.1.-1) ar lūgumu 

nodot bezatlīdzības lietošanā garāžas telpas Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2020.gada 9.janvāra atzinumu, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 9.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

(A.Broks, J.Dukšinskis, 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 “Sporta 

pārvalde”, reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, 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 23,3 m
2
 platība (telpu grupa 009), garāžu 23,2 m

2
 platība (telpu 

grupa 010) un garāžu 23,3 m
2
 platība (telpu grupa 011), turpmāk – Īpašums. 

     2. Uz 2020.gada 31.janvāri ēkas Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 

0500 010 0203 005 bilances vērtība sastāda 16128,64 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts 

divdesmit astoņi eiro un 64 centi).  

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2030.gada 31.janvārim.  

     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. 
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17.§ (19) 

 

Par zemes vienības, Spaļu ielā 5, Daugavpilī, izsoles  

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                         I.Funte, J.Lāčplēsis 

 

      Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 28.novembra lēmumu Nr.747 “Par 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000071309, Spaļu ielā 5, Daugavpilī, pārdošanu 

izsolē”, izsoles komisijas 2020.gada 15.janvāra izsoles protokolu Nr.1, un sakarā ar to, ka 

izsludinātajā izsolē, AS “LATVIJAS MAIZNIEKS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003034051, 

juridiskā adrese: Mazā Viļņas iela 9, Daugavpils (turpmāk – Pircējs), kā vienīgais izsoles 

dalībnieks nosolot vienu soli ieguva tiesības pirkt zemes vienību, kadastra apzīmējums 

05000071309, Spaļu ielā 5, Daugavpilī, un samaksāja visu nosolīto summu,  atklāti balsojot: 

PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

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

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

 

     1. Apstiprināt zemes vienības 5090 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000071309 

(kadastra      Nr.05000071309), Spaļu ielā 5, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), 

2020.gada 15.janvāra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu 

par izsolē nosolīto cenu           19900,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro un 00 

centi). 

     2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

     2.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

     2.2. kopā ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto Zemesgabalu ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.10     
   

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētāja 

1.vietnieks                                   (personiskais paraksts)                               J.Lāčplēsis                                                              

 

 

Protokoliste                               (personiskais paraksts)                                 S.Rimicāne   

 

 

 

 

 


