
 
  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941               

e-pasts: info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 23.decembrī                                                                                             Nr.39 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 10.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 10.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām 

personām”. 

2. Par izveidoto vērtību nodošanu. 

3. Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē Nr.32 – Malu ielā 7, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/17/I/055 ietvaros izveidoto 

vērtību nodošanu. 

4. Par projekta „Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana 

uzņēmējdarbības veicināšanai”, Nr.3.3.1.0/17/I/045 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. 

5. Par projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un 

Ilūkstes novada teritorijās II kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/035 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. 

6. Par grozījumiem 10.10.2019. Daugavpils pilsētas domes lēmumā Nr.611 “Par līguma 

slēgšanu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un 

aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei 

“Komunālās saimniecības pārvalde”. 

7. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” biedrībai „Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība”. 

8. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada 

14.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 

2019.gadam”” apstiprināšanu. 

9. Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.5.1.0/18/I/002 „Kultūras mantojuma objekta 

publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai 

Daugavpils pilsētā”. 

10. Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.EKII-3/26 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā”. 

11. Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/17/I/105 „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī”. 

12. Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA „SOLLO LV”. 
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13. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaiti. 

14. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283954, Butļerova ielā 1 k-6 – 104, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

15. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000373355, Plotičku ielas 21A rajonā, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

16. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

17. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 0145, nodošanu atsavināšanai. 

18. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 029 2602, Tērvetes ielā 17, Daugavpilī, 

nodošanu atsavināšanai. 

19. Par apropriācijas pārdali. 

20. Par lietošanas veida maiņu. 

21. Par zemes vienības, Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

un pirkuma līguma slēgšanu. 

22. Par zemes vienības, Cēsu ielā 16C,Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma slēgšanu. 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –   A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

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

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

                                                                      J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 

                                                                                                                                                                                                     

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

                                                                         I.Prelatovs – slimības dēļ 

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                          I.Aleksejevs, Ž.Kobzeva, R,Golovans, I.Funte, E.Upeniece,  

                                      N.Bikovska, S.Krapivina, J.Oļenovs 

 

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                       E.Kuzmina 

   

 SIA “SOLLO LV” valdes locekle  I.Bišofa                                 

                                      

                                      - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  L.Kirilova, I.Dunaiskis, H.Meinards, A.Hļestovs 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

 

1.§ (796) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra  

saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības  

materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” 

                                                 E.Kuzmina, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā" 26.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu 
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komitejas 2019.gada 3.oktobra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 23.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

pilsētas dome nolemj:  

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 23.decembra saistošos noteikumus Nr.36 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 

"Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 23.decembra saistošie noteikumi Nr.36 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts 

mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

2.§ (797) 

 

Par izveidoto vērtību nodošanu 

                                                 E.Kuzmina, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 17.decembra 

atzinumu un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.decembra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

 

1. Nodot no Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” uzskaites 

objektā Sociālās/Nakts patversmes ēkā Šaurā ielā 23, Daugavpilī, remonta darbu ietvaros 

izveidoto vērtību 31479,14 EUR(trīsdesmit viens tūkstotis četri simti septiņdesmit deviņi euro 

un 14 centi) apmērā Daugavpils pilsētas domes uzskaitē, saskaņā ar pielikumu. 

2. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu – 

pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo vērtību saraksts. 

 

 

3.§ (798) 

 

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas  

pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 – Malu ielā 7, Daugavpilī”,  

Nr.4.2.2.0/17/I/055 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu 

                                                 S.Krapivina, 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 lēmumu Nr.48 

apstiprināto Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaiti 99.punktu, 2018.gada 10.janvāra Vienošanos par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/055 (turpmāk - Vienošanās), nodrošinot projekta 
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„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 

– Malu ielā 7, Daugavpilī” sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura galvenais mērķis – sekmēt 

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 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 pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumu prasībām, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.decembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 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 pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 – Malu ielā 7, Daugavpilī” (turpmāk - 

Projekts) ietvaros izveidotās vērtības Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 

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

pielikumu. 

2. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, ievērojot Regulas 

Nr.1303/2013 71. pantā noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta darbību īstenošanas laikā 

un 5 (piecu) gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, kā arī izmantot Projektā 

attīstīto infrastruktūru un sasniegtos rezultātus Projektā plānoto darbību veikšanai un saskaņā 

ar Projektā paredzēto mērķi. 

3. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt Projektā izveidoto vērtību 

nodošanu – pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei vērtību saraksts. 

 

 

4.§ (799) 

 

Par projekta „Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana 

uzņēmējdarbības veicināšanai”, Nr.3.3.1.0/17/I/045 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu 

                                                 S.Krapivina, 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 lēmumu Nr.48 

apstiprināto Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaiti” 99.punktu, 2018.gada 04.septembra Vienošanos par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.3.3.1.0/17/I/045 (turpmāk Vienošanās), nodrošinot 

projekta „Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības 

veicināšanai”, sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura galvenais mērķis ir palielināt privāto 

investīciju apjomu Daugavpils pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai 

Cietokšņa noliktavu zonas teritorijas ekonomiskajai specializācijai, kas atbilst darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk SAM) 

īstenošanas noteikumu prasībām, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

17.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

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

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

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

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Daugavpils pilsētas publiskās 

infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” (turpmāk Projekts) ietvaros 

izveidotās vērtības Daugavpils pilsētas Komunālās saimniecības pārvaldei 

(reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401) saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, kā arī izmantot Projekta 

ietvaros izveidotās vērtības Projektā plānoto darbību veikšanai un saskaņā ar Projektā 

paredzēto mērķi, ievērojot Regulas Nr.1303/2013 71.pantā un SAM MK noteikumos 

noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta darbību īstenošanas laikā un pēcuzraudzības 

periodā, t.i. piecu gadu  laikā pēc noslēguma maksājuma veikšanas.  

3. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu – 

pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Komunālās saimniecības pārvaldei vērtību 

saraksts. 

 

 

5.§ (800) 

 

Par projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils  

pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/035  

ietvaros izveidoto vērtību nodošanu 

                                                 S.Krapivina, A.Elksniņš 

 

Plkst. 10.04 Domes sēžu zālē ierodas deputāte I.Kokina 

 

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 lēmumu Nr.48 

apstiprināto Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaiti” 99.punktu, 2019. gada 25. jūnija Vienošanās par projekta īstenošanu 

Nr. 5.6.2.0/17/I/035 (turpmāk Vienošanās), nodrošinot projekta „Degradēto rūpniecisko 

teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”, sasniegto 

rezultātu uzturēšanu, kura galvenais mērķis ir Daugavpils pilsētas industriālo teritoriju 

revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, kas 

atbilst 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk SAM) 

īstenošanas noteikumu prasībām, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

17.decembra atzinumu, 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, 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 „Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” (turpmāk Projekts) 

ietvaros izveidotās vērtības Daugavpils pilsētas Komunālās saimniecības pārvaldei 

(reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401) saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, kā arī izmantot Projekta 

ietvaros izveidotās vērtības Projektā plānoto darbību veikšanai un saskaņā ar Projektā 

paredzēto mērķi, ievērojot Regulas Nr. 1303/2013 71. pantā un SAM MK noteikumos 
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noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta darbību īstenošanas laikā un pēcuzraudzības 

periodā, t.i. piecu gadu  laikā pēc noslēguma maksājuma veikšanas.  

3. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu – 

pieņemšanu. 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Komunālās saimniecības pārvaldei vērtību 

saraksts. 

 

6.§ (801) 

 

Par grozījumiem 10.10.2019. Daugavpils pilsētas domes lēmumā Nr.611 

 “Par līguma slēgšanu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar Latgales  

reģiona attīstības aģentūru un aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 

                                                 S.Krapivina, A.Elksniņš 

 

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

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2018.gada 20.novembra sadarbības 

līgumu Nr.181120-1 ar Latgales reģiona attīstības aģentūru par sadarbību Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā 

integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” ietvaros, Vienošanos Nr.1 par grozījumiem 

2018.gada 20.novembra Sadarbības līgumā Nr.181120-1, Finanšu komitejas 2019.gada 

17.decembra atzinumu,  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, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.611 

“Par līguma slēgšanu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības 

aģentūru un aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”: 

1.1.Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Noslēgt līgumu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu (pielikumā) ar Latgales 

reģiona attīstības aģentūru, reģistrācijas Nr.41503023129, juridiskā adrese: Saules iela 15, 

Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – LRAA) un pieņemt, saskaņā ar minēto līgumu, LRAA 

piederošos āra trenažierus laukumu aprīkošanai un elektronisko tablo bezatlīdzības lietošanā 

līdz 2025.gada 31.decembrim”. 

1.2.Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 

uzturēt āra trenažierus laukumu aprīkošanai līdz 2025.gada 31.decembrim”. 

       1.3.Papildināt lēmumu ar 3.punktu: 

“3. Uzdot Daugavpils Valsts ģimnāzijai uzturēt elektronisko tablo līdz 2025.gada 

31.decembrim”. 

2. Noslēgt vienošanos par grozījumiem starp Daugavpils pilsētas domi un LRAA 

2019.gada 10.oktobrī noslēgtajā Patapinājuma līgumā Nr.191010-1. 

 

Pielikumā: Vienošanās projekts par grozījumiem 2019.gada 10.oktobra Patapinājuma līgumā  

                   Nr.191010-1. 

 

7.§ (802) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” biedrībai „Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība” 
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                                                 Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, ņemot vērā biedrības “Ļeņingradas 

blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība” 2019.gada 1.decembra vēstuli Nr.2819 par 

finansiālu atbalstu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.decembra 

atzinumu,  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, 

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

nolemj: 

   

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem”  88 EUR (astoņdesmit astoņi  eiro 00 centi ) apmērā biedrībai “Ļeņingradas 

blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība” (reģ.Nr.50008005101, juridiskā adrese: Aglonas  

iela 3 - 67, Daugavpilī, LV -5417) ceļa izdevumu apmaksai, lai piedalītos XXVIII 

Starptautiskajā Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju organizāciju asociācijas kongresā 

Sanktpēterburgā 2020.gada janvārī. 

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas “Budžeta 

piešķīrumi atsevišķiem gadījumiem  - brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”  ieņēmumu un izdevumu 

tāmes grozījumi 2019.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas “Budžeta   piešķīrumi 

atsevišķiem gadījumiem  - brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”  ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2019.gadam. 

 

 

8.§ (803) 

 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības  

2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Daugavpils  

pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu 

                                                 E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, 

un  likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2019.gada 17.decembra atzinumu, 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, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 23.decembra saistošos noteikumus 

Nr.37 „Grozījumi Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019.gada 14.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 23. decembra saistošie noteikumi Nr.37  

„Grozījumi Daugavpils pilsētas 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam””. 

 

 

9.§ (804) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.5.1.0/18/I/002 „Kultūras mantojuma  

objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma 



8 
 

 pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā” 

                                                 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 26.jūlija Vienošanās par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/18/I/002, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 17.decembra atzinumu,  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, 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 līdz 1 681 

786 EUR (viens miljons seši simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit seši 

euro 00 centi) apmērā, uz 20 gadiem projekta „Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas 

attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils 

pilsētā” Nr.5.5.1.0/18/I/002 īstenošanai.  

2. Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

    2020.gadā – 1 299 702 EUR; 

    2021.gadā –  382 084 EUR. 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2022.gada martu. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

10.§ (805) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.EKII-3/26 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā” 

                                                 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 26.februāra Līgumu par projekta „Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā” 

Nr.EKII-3/26 īstenošanu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

17.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, A.Elksniņš, 

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

J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka), PRET – 1 (A.Zdanovskis), 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 890 254 EUR 

(astoņi simti deviņdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro 00 centi) apmērā uz 20 

gadiem projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma 

tehnoloģijām Daugavpils pilsētā” Nr.EKII-3/26 īstenošanai.  

2. Aizņēmumu izņemt 2020.gadā. 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2022.gada martu. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 
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11.§ (806) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/17/I/105 „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī” 

                                                 E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

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

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

13.panta pirmās daļas 1.punktu, 2018.gada 20.decembra Vienošanās par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/105, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 17.decembra atzinumu, 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, 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 489 083 EUR 

(četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit trīs euro 00 centi) apmērā uz 20 gadiem 

projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 

18.novembra ielā 354A, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/17/I/105 īstenošanai.  

2. Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

    2020.gadā – 427 204 EUR; 

    2021.gadā –  61 879 EUR. 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2022. gada martu. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

 

12.§  

 

Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA „SOLLO LV” 

                      I.Funte, J.Lāčplēsis, L.Jankovska, A.Broks, A.Elksniņš 

 

J.Lāčplēsis jautā, ka tiks informēti maksātāji par komisijas naudas iekasēšanu apmaksājot 

nekustamā īpašuma nodokļa rēķinu? 

I.Bišofa skaidro par informācijas iespējām. 

A.Elksniņš jautā, kur tiks atrunāta komisijas maksa? 

I.Bišofa atbild. 

J.Lāčplēsis iesaka līgumu papildināt ar kritērijiem. 

A.Elksniņš iesaka jautājumu atlikt, 

 

atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, 

N.Kožanova, J.Lāčplēsis), PRET – 3(A.Gržibovskis, V.Kononovs, M.Lavrenovs), ATTURAS 

– 3(A.Broks, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Jautājumu atlikt. 
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13.§ (807) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaiti 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

sakarā ar nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Ziemeļu ielā 7B-22, Daugavpilī, 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda, ko apliecina 11.12.2019. 

zemesgrāmatu apliecība, nodalījuma Nr.4575-22, 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, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

      Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē dzīvokļa īpašumu Nr.22 Ziemeļu ielā 7B, 

Daugavpilī, kadastra Nr.0500 900 7911, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.22, mājas un 

dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala ar kadastra Nr.0500 007 0315 1043 m
2
 platībā 

2157/102395 kopīpašuma domājamās daļas ar kadastrālo vērtību 2594 EUR (divi tūkstoši 

pieci simti deviņdesmit četri euro) (kadastrālās vērtības noteikšanas datums – 2019.gada 

1.janvāris). 

 

 

14.§ (808) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283954,  

Butļerova ielā 1 k-6 – 104, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

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

Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000593182 un Nr.100000587690, nodrošinot 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra lēmuma Nr.659 “Par zemes gabalu 

nodošanu atsavināšanai” 1.1.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

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

sēdes protokolu Nr.11 (1.punkts), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.decembra 

atzinumu, 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, 

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

nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 43 m
2 

platībā, kadastra 

Nr.05000283954 (kadastra apzīmējums 05000283954), Butļerova ielā 1 k-6 - 104, Daugavpilī 

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

centi) apmērā. 
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     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005280095 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000587690), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 375,00 EUR 

(trīs simti septiņdesmit pieci eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai Daugavpils tiesā (zemesgrāmatā); 

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

nostiprinot ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma 

maksas nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

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

pašvaldības budžetā.     

     6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas Daugavpils tiesā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

 

15.§ (809) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000373355,  

Plotičku ielas 21A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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.100000593147 un Nr.5847, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – 

Dome) 2019.gada 24.oktobra lēmuma Nr.659 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 

1.5.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

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

Nr.11 (2.punkts), to, ka zemes vienība (starpgabals), kadastra apzīmējums 05000373355, 

Plotičku ielas 21A rajons, Daugavpils, ir nepieciešama tai piegulošā nekustamā īpašuma 

Plotičku iela 21, Daugavpils, īpašniekam, lai varētu nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai 

(ceļam), Domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.decembra atzinumu, 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, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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      1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 490 m
2 

platībā, kadastra 

Nr.05000373355 (kadastra apzīmējums 05000373355), Plotičku ielas 21A rajonā, Daugavpilī 

(turpmāk – Zemesgabals), nosacīto cenu 2156,00 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit 

seši eiro 00 centi) apmērā. 

      2. Pārdot Zemesgabalu, par nosacīto cenu 2156,00 EUR (divi tūkstoši viens simts 

piecdesmit seši eiro 00 centi), tam pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000373321, 

Plotičku iela 21, 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. 

 

 

16.§ (810) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1. un 3.punktu, 

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

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

izskatot atsavināšanas ierosinājumus, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma 

komitejas 2019.gada17.decembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 17.decembra atzinumu,  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, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt:  

1.1. apbūvētu zemes gabalu 46 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1539, Balvu ielā 

1C k-13, 501, Daugavpilī; 

1.2. zemes starpgabalu 15 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 038 0028 (nekustamā 

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

 

17.§ (811) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 0145, nodošanu atsavināšanai 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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 komitejas 2019.gada 17.decembra sēdes atzinumu, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.decembra atzinumu, 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, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET 

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

 

     1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu 343 m² 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 001 0145 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 001 

0004) Cietokšņa ielā 60C, Daugavpilī.  

     2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 0145, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

     3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 001 0145, 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 001 0004, Cietokšņa ielā 60C, Daugavpilī izsoles 

noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

18.§  

 

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 029 2602,  

Tērvetes ielā 17, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai 

         I.Funte, M.Lavrenovs, I.Kokina, L.Jankovska, J.Lāčplesis, A.Elksniņš 

 

I.Kokina jautā, kāpēc pašreiz ir vajadzīga izsole, ja nav investora? 

L.Jankovska piekrīt I.Kokinai un iesaka jautājumu atkārtoti virzīt skatīšanai komisijās. 

A.Elksniņš izsaka priekšlikumu jautājumu atlikt un virzīt izskatīšanai Pilsētbūvniecības 

un vides komisijā. 



14 
 

atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), 

PRET – nav, ATTURAS – 2(A.Broks, M.Lavrenovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

Jautājumu atlikt. 

 

19.§ (812) 

 

Par apropriācijas pārdali 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

17.decembra atzinumu, 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, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 
Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

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

Daugavpilī) pamatbudžeta apakšprogrammā “Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas “Pašvaldības  

līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 

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

 

 

20.§ (813) 

 

Par lietošanas veida maiņu 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

2019.gada 13.augusta Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padomes iesniegumu, 

2019.gada 21.augusta Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests iesniegumu 

Nr.1.-9.2/2852, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

17.decembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas 2019.gada 

17.decembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.decembra 

atzinumu, 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, 

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

nolemj: 

1. Mainīt lietošanas veidu: 

1.1. dzīvoklim Nr.78, Poligona ielā 48, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 4875, 

1.2. dzīvoklim Nr.24, Čiekuru ielā 5, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 902 9950,  

uz lietošanas veidu ar kodu 1220 – biroja telpu grupa. 

     2. Uzdod Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nodrošināt attiecīgās darbības 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei jaunā lietošanas veida reģistrēšanai Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

 21.§ (814) 

 

Par zemes vienības, Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī, izsoles 
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 rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.592 “Par 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360009, Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī, 

pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 2019.gada 4.decembra izsoles protokolu Nr.14, un sakarā 

ar to, ka izsludinātajā izsolē, SIA “INTERGAZ”, vienotais reģistrācijas Nr.51503023031, 

juridiskā adrese: Vaļņu iela 30, Daugavpils (turpmāk – Pircējs), kā vienīgais izsoles 

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

05000360009, Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī, un samaksāja visu nosolīto summu, 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, H.Soldatjonoka, 

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

 

    1. Apstiprināt zemes vienības 3872 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000360009 

(kadastra Nr. 05000360011), Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), 

2019.gada 4.decembra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu 

par izsolē nosolīto cenu 7363,00 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs 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. 

          

22.§ (815) 

 

Par zemes vienības, Cēsu ielā16C,Daugavpilī, izsoles  

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.591 “Par 

nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 

2019.gada 4.decembra izsoles protokolu Nr.13, un sakarā ar to, ka izsludinātajā izsolē, SIA 

“MarCin”, vienotais reģistrācijas Nr.41503078269, juridiskā adrese: Rīgas iela 34-32, 

Daugavpils (turpmāk – Pircējs), kā vienīgais izsoles dalībnieks nosolot vienu soli ieguva 

tiesības pirkt nekustamo īpašumu, kadastra Nr.05000342108, Cēsu ielā 16C, Daugavpilī, un 

samaksāja visu nosolīto summu,  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, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

    1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000342108, Cēsu ielā 16C, Daugavpilī 

(turpmāk – Īpašums), 2019.gada 4.decembra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Īpašuma 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu 3650,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit eiro 

un 00 centi). 

    2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

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

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

Sēdi slēdz plkst.10.45     
   

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)                                A.Elksniņš                                                               

 

 

Protokoliste                         (personiskais paraksts)                                   S.Rimicāne   


