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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2020.gada 30.janvārī                                                                                             Nr.4 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

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

izmaksām. 

2. Par Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja atbrīvošanu no ieņemamā amata. 

3. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283759, Butļerova iela 1 k-8 – 194, 

Daugavpils, pārdošanu. 

4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311328, 1.Kumelīšu iela 13, 

Daugavpils, pārdošanu. 

5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301007, Dravnieku iela 148, 

Daugavpils, pārdošanu. 

6. Par zemes gabala Randenes ielā 2A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai. 

7. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8206, Raiņa ielā 69 (Daugavpils 

Centrālais parks), daļas nomas tiesību izsoli. 

8. Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 5-24, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome”. 

9. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība”. 

10. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu. 

11. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai. 

12. Par kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību. 

13. Par kārtību, kādā Daugavpils pilsētas domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai 

kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu pašvaldības struktūrvienību viedokli 

par izstrādāto vidējā termiņa darbības stratēģiju. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti –   J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, R.Eigims 

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

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

                                                                      J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka 



2 
 

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                           

SĒDĒ NEPIEDALĀS  - 2 Domes deputāti –  A.Broks – iemesls nav zināms, 

                                                                         A.Zdanovslis – iemesls nav zināms 

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                       I.Aleksejevs, Ž.Kobzeva, M.Dimitrijeva, A.Kokina, E.Upeniece, 

                                       T.Dubina, A.Nikolajevs, N.Bikovska, I.Hotuļova, J.Oļenovs,  

                                       E.Sargsjans, I.Šalkovskis 

                                        

                                       SIA “Biplan Group” pārstāvji: I.Skrebs, D.Larionovs 

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                        L.Smikova, L.Žuromska 

 

                             - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                               I.Dunaiskis, A.Hļestovs, K.Tuņķele 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs 

A.Nikolajevs lūdz deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā  7 papildjautājumus: 

 

1. “Par nekustamā īpašuma, Gaismas ielā 7, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

un pirkuma līguma slēgšanu”. 

 

J.Lāčplēsis lūdz jautājumu atlikt līdz visu apstākļu noskaidrošanai. 

V.Kononovs uzskata, ka nav pamata atlikt jautājuma izskatīšanu. 

Sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus balsot par J.Lāčplēša priekšlikumu, atlikt 

jautājuma izskatīšanu, 

 

 atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – 1(V.Kononovs), 

ATTURAS – 1(N.Kožanova),  Daugavpils pilsētas dome nolemj: jautājumu atlikt. 

Balsojumā nepiedalās :R.Eigims, M.Lavrenovs 

 

2. “Par zemes vienības Rožu ielas 6 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

un pirkuma līguma slēgšanu”. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai. 

Iebildumu nav. 

 

3. “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0703, Motoru ielā 2A, 

Daugavpilī, daļas bezatlīdzības lietošanu”. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai. 

Iebildumu nav. 

 

4. “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0310, Motoru ielā 4F, 

Daugavpilī, daļas bezatlīdzības lietošanu”. 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai. 

Iebildumu nav. 
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5. “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0814, Motoru ielā 4C, 

Daugavpilī, daļas bezatlīdzības lietošanu”. 

  

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai. 

Iebildumu nav. 

 

6. “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0312, Motoru ielā 4M, 

Daugavpilī, daļas bezatlīdzības lietošanu”. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai. 

Iebildumu nav. 

 

7. “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0824, Motoru ielā 4O, 

Daugavpilī, daļas bezatlīdzības lietošanu”. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai. 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas domes Personāla speciāliste A.Kokina lūdz deputātus izskatīt 

papildjautājumu, ” Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja 

atbrīvošanu no ieņemamā amata”. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai. 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vecākā juriste L.Žuromska 

lūdz deputātus izskatīt divus papildjautājumus: 

 

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

noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām 

personām””. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai. 

Iebildumu nav. 

 

2. “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam””. 

 

     Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai. 

Iebildumu nav. 

 

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

papildjautājumu, “Par finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils 

teātris””. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai. 

Iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar desmit 

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

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

H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 1(V.Kononovs),  Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar desmit papildjautājumiem. 

 

 

1.§ (25) 

 

Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem  

„Priedīte” uzturēšanas izmaksām 

                                                 L.Smikova, A.Elksniņš 

 

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

g)apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 23.janvāra 

atzinumu  un Finanšu komitejas 2020.gada 23.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

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

nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt viena bērna uzturēšanas izmaksas 2020.gadā sociālo pakalpojumu centrā 

“Priedīte”, saskaņā ar pielikumu. 
 

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

līgumus par Daugavpils pilsētas pašvaldības un attiecīgas pašvaldības savstarpējo norēķinu 

kārtību par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un veikt norēķinu analītisko 

uzskaiti. 
 

 

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

uzturēšanas izmaksas 2020.gadā. 

 

 

2.§ (26) 

 

Par Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja atbrīvošanu no ieņemamā amata 

                                                 A.Kokina, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 

114.pantu, izskatot A.Burunova 2019.gada 19.decembra iesniegumu, atklāti balsojot:             

PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

PRET – 1(I.Prelatovs), ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

1. Ar 2020.gada 1.februāri atbrīvot Daugavpils Marka Rotko māksla centra vadītāju 

Alekseju Burunovu no ieņemamā amata saskaņā ar Darba likuma 114.pantu – darbinieka un 

darba devēja vienošanās. 

2. Domes izpilddirektoram noslēgt līgumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 

saskaņā 

darbinieka un darba devēja vienošanos, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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3.§ (27) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  

vadītāja atbrīvošanu no ieņemamā amata 

                                                 A.Kokina, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 

100.panta ceturto daļu, izskatot N.Jakubovskas 2020.gada 29.janvāra iesniegumu, atklāti 

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

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

H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj : 

  

           Ar 2020.gada 3.februāri atbrīvot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais 

dienests” vadītāju Nonnu Jakubovsku no ieņemamā amata saskaņā ar Darba likuma 

100.panta ceturto daļu – darbinieka uzteikums. 

 

 

4.§ (28) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283759, 

 Butļerova iela 1 k-8 – 194, Daugavpils, pārdošanu 

                                                 A.Nikolajevs, 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.100000593936 un 

Nr.100000518517, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 

14.novembra lēmuma Nr.699 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.2.apakšpunkta 

izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.decembra sēdes protokolu Nr.13 (2.punkts), Domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 23.janvāra atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav,   Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 46 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000283759 (kadastra apzīmējums 05000283759), Butļerova iela 1 k-8 - 194, Daugavpils 

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

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005280036 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000518517), 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; 
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     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; 

     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. 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. 

 

 

5.§ (29) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311328,  

1.Kumelīšu iela 13, Daugavpils, pārdošanu 

                                                 A.Nikolajevs, 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.100000423659 un 

Nr.100000334138, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.novembra lēmuma 

Nr.699 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2019.gada 18.decembra sēdes protokolu Nr.13 (1.punkts), Domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 23.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 814 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000311328 (kadastra apzīmējums 05000311328), 1.Kumelīšu iela 13, Daugavpils 

(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 2690,00 EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit 

eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves kadastra Nr.05005311321 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000334138), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 2690,00 

EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit 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; 
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     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 zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

     

6.§ (30) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301007,  

Dravnieku iela 148, Daugavpils, pārdošanu 

                                                 A.Nikolajevs, 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.100000572290 un 

Nr.100000430750, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra lēmuma 

Nr.742 “Par zemes gabala Dravnieku ielā 148, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai” izpildi, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 18.decembra sēdes protokolu Nr.13 (3.punkts), Domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 23.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav,   Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 753 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000301007 (kadastra apzīmējums 05000301007), Dravnieku iela 148, Daugavpils 

(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 2490,00 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit 

eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.05005301020 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000430750), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu           

2490,00 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit 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; 
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     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 zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

 

7.§ (31) 

 

Par zemes gabala Randenes ielā 2A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai 

                                                 A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

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

2020.gada 23.janvāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 

23.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt apbūvētu zemes gabalu 580 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 

015 4507, Randenes ielā 2A, Daugavpilī. 

2. Atsavināmā zemes gabala novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

 

 

8.§ (32) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8206, Raiņa ielā 69  

(Daugavpils Centrālais parks), daļas nomas tiesību izsoli 

                                                 A.Nikolajevs, 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, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 32.punktu, 40.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) Pilsētbūvniecības un vides komisijas 

2019.gada 25.septembra sēdes protokola izrakstu Nr.7, 2019.gada 18.decembra                   
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SIA "Vindeks" iesniegto nekustamā īpašuma - daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0500 001 8206, ~ 50 m
2
 platībā iespējamo nomas maksas novērtējumu, Domes 

Īpašuma komitejas 2020.gada 23.janvāra atzinumu un Domes Finanšu komitejas 2020.gada 

23.janvāra atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 0500 001 8206, Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), daļu 50 m
2
 

platībā (turpmāk - Zemesgabals) bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem telts 

novietošanai (bērnu automašīnu, bērnu elektrisko elektromašīnu, elektroskūteru un 

elektrovelosipēdu nomai), vasaras sezonas periodā (katra gada laika posmā no 1.maija līdz 

30.septembrim), rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli.  

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 41,00 EUR (četrdesmit 

viens eiro) mēnesī.  

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.  

          4. Izveidot Zemesgabala nomas tiesību 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.Kraine, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juriste; 

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                          Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

5. Izsoles komisijai veikt Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz šim 

lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem.  

            6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas - pieņemšanas aktu.          

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

 

9.§ (33) 

 

Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 5-24, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības  

lietošanā biedrībai „Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome” 

                                                 A.Nikolajevs, 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 ceturto prim
 
punktu, trešo, trešo prim, piekto un sesto daļu, 

      izskatot biedrības “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome” 2019.gada 

20.decembra vēstuli (reģistrēta Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentā 2019.gada 23.decembrī ar Nr.3914/5.1-1) ar lūgumu piešķirt bezatlīdzības 

lietošanā neapdzīvojamās telpas Čiekuru ielā 24, Daugavpilī, biedrības darbības 

nodrošināšanai, 

      ņemot vērā to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2018.gada 20.februāra lēmumu 

Nr.30.6-8.2/42852, biedrībai “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome” ir sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss darbības jomās – pilsoniskas sabiedrības attīstība, Daugavpils 

pilsētas domes Īpašuma komitejas 2020.gada 23.janvāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 23.janvāra atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 (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), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,    Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

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

biedrības ciemata iedzīvotāju padome”, reģistrācijas Nr.40008256396, juridiskā adrese: 

Čiekuru iela 5A-12, Daugavpils, turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu, kadastra numurs 0500 902 9950, Čiekuru ielā 5-24, 

Daugavpilī, kurā ietilpst neapdzīvojamā telpa ar kopējo platību 29,7 m
2
 (telpu grupas 

kadastra apzīmējums 0500 025 0402 003 024), mājas un zemes gabala (kadastra Nr.0500 025 

0402) 1145 m
2
 platībā 297/9348 kopīpašuma domājamās daļas, turpmāk – Īpašums. 

    2. Neapdzīvojamās telpas (kadastra apzīmējums 0500 902 9950) Čiekuru ielā 5–24, 

Daugavpilī, bilances vērtība uz 2020.gada 31.janvāri sastāda 963,80 EUR (deviņi simti 

sešdesmit trīs eiro un 80 centi), zemesgabala (kadastra Nr. 0500 025 0402) 297/9348 

domājamo daļu bilances vērtība uz 2020.gada 31.janvāri sastāda 124,95 EUR (viens simts 

divdesmit četri eiro un 95 centi). 

     3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2025.gada 31.janvārim, bet ne ilgāk kā 

uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

     4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Biedrības darbības nodrošināšanai. 

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

4.punktā paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī 

nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus. 

     6. Nododamais Īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

     7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja: 

     7.1. tiek lauzts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 

3.punktā norādītā termiņa; 

     7.2.  iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš; 

     7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

     7.4. Biedrībai ir anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

     8. Uzdot Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot līguma projektu par 

Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai.  

 

 

10.§ (34) 

 

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” 

                                                 A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

3.punktu, 15.panta 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.
1
punktu, trešo, trešo 

prim, piekto un sesto daļu,  

     izskatot biedrības “Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” 2020.gada 16.janvāra 

iesniegumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas domes, turpmāk – Dome, Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentā 2020.gada 16.janvārī ar Nr.153/5.1.-1) ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā 

neapdzīvojamās telpas Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, vismaz uz pieciem gadiem ar mērķi telpās 

izvietot ekspozīciju ar informāciju par vēsturiskajām medicīnas iestādēm Daugavpilī un 

novadā, kuras vairs šobrīd nepastāv (piem. Cietokšņa Kara hospitālis, Bērnu slimnīca, 

Dzemdību nams, Infekcijas slimnīca, Onkoloģijas slimnīca, Grīvas slimnīca u.c. vēsturiskas 

medicīnas iestādes),  

     ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 0500 011 1724 001, ar 
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bilances vērtību uz 2020.gada 31.janvāri 249042,20 EUR (divi simti četrdesmit deviņi 

tūkstoši četrdesmit divi eiro un 20 centi) un zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 011 

1724, ar bilances vērtību uz 2020.gada 31.janvāri 9375,00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit pieci eiro un 00 centi), nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils pilsētas 

pašvaldība nodrošina autonomās funkcijas – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, īstenošanu, kā arī to, ka 

nekustamais īpašums ietilpst valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Daugavpils cietokšņa 

apbūve” (valsts aizsardzība Nr.4687) un pilsētbūvniecības piemineklī “Daugavpils cietoksnis 

ar priekštilta nocietinājumu” (valsts aizsardzība Nr.7428), lai tas tiktu pēc iespējas 

pilnvērtīgāk saglabāts, apsaimniekots un izmantots sabiedrības labā, realizējot pašvaldības 

minēto funkciju, Valsts ieņēmumu dienesta 2019.gada 18.janvāra lēmumu Nr.30.6-

8.71/34366, ar kuru biedrībai “Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” ir piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās – labdarība, slimību profilakse, 

izglītības veicināšana, Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 23.janvāra atzinumu, Domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 23.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav,   Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

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

veicināšanas un izglītošanas biedrība”, reģistrācijas Nr.40008281637, juridiskā adrese: 

Daugavas iela 6-3, Daugavpils, turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 011 1724 Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļu – 

neapdzīvojamo telpu, kas telpu eksplikācijā atzīmētas ar Nr.1 (telpu grupa 004), 126,7 m
2
 

platībā būves kadastra apzīmējums 0500 011 1724 001, un zemesgabala 5140 m
2
 platībā, 

kadastra apzīmējums 0500 011 1724, 1267/48539 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums. 

Neapdzīvojamām telpām ir nepieciešams remonts. 

     2. Uzdot Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot līguma projektu par 

Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai ar šādiem nosacījumiem: 

     2.1. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2025.gada 28.februārim, bet ne ilgāk 

kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss; 

     2.2. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Daugavpils pilsētas un novada vēsturisko 

medicīnas iestāžu informatīvas ekspozīcijas izveide un darbība; 

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

2.2.punktā paredzētajam mērķim, lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī 

nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus;  

     2.4. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja: 

     2.4.1. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 

2.1.punktā norādītā termiņa; 

     2.4.2. iestājies lēmuma 2.1.punktā noteiktais termiņš vai Biedrībai ir anulēts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss; 

     2.4.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim. 

     3. Pilnvarot Domes izpilddirektoru parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā. 

11.§ (35) 

 

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu 

                                                 A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

privātpersonu iesniegumus par attiekšanos no zemes nomas tiesībām, kā arī ņemot vērā nomas 
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līgumu darbības termiņu izbeigšanos un to, ka zemes lietotāji miruši, atklāti balsojot: PAR – 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1.  Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Daugavpils pilsētas domes lēmumu 

apakšpunktus: 

 

1.1. 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.673 1.7.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Vaļņu ielā 39-53, zemes platībā 352m
2
, kadastra Nr.0500 036 1801, 

Cietokšņa rajonā (miris); 

1.2. 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.673 1.8.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Vaļņu ielā 39-53, zemes platībā 332m
2
, kadastra Nr.0500 036 1801, 

Cietokšņa rajonā (miris); 

1.3. 2008.gada 27.novembra lēmuma Nr.1018 1.14.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Puškina ielā 7-40, zemes platībā 240m
2
, kadastra Nr.0500 019 1501, 

Gajoka rajonā (mirusi); 

          1.4. 2016.gada 26.maija lēmuma Nr.275 1.18.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Birķeneļu ielā 3-4, zemes platībā 500m
2
, kadastra apz.0500 014 1504, 

Birķeneļu ielas rajonā (miris);  

         1.5. 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.245 1.5.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas 

kods), dzīv. Smilšu ielā 103-63, Daugavpilī, zemes platībā 380m
2
, kadastra Nr.0500 002 

1202, Gajoka rajonā (mirusi); 

     1.6. 2016.gada 26.maija lēmuma Nr.275 1.15.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Čiekuru ielā 5A-6, Daugavpilī, zemes platībā 180m
2
, kadastra Nr.0500 

025 0005, Čiekuru ielas rajonā; 

   1.7.  1992.gada 7.maija lēmuma Nr.295 1.9.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), (personas 

kods), dzīv. Cietokšņa ielā 68-44, zemes platībā 300m
2
, kadastra Nr.0500 019 1501, Gajoka 

rajonā; 

        1.8. 1992.gada 7.maija lēmuma Nr.331 1.346.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Viršu ielā 50-6, Daugavpilī, zemes platībā 299m
2
, kadastra Nr.0500 

031 4202, Križu rajonā (mirusi); 

         1.9. 1992.gada 7.maija lēmuma Nr.331 1.59.apakšpunktu: (vārds un uzvārds),(personas 

kods), dzīv. Saules ielā 10-26, Daugavpilī, zemes platībā 342m
2
, kadastra Nr.0500 036 1603, 

Cietokšņa rajonā; 

         1.10. 2012.gada 14.jūnija lēmuma Nr.295  1.14.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Čiekuru ielā 8-36, Daugavpilī, zemes platībā 320m
2
, kadastra Nr.0500 

025 0515, Gajoka rajonā; 

         1.11.  2013.gada 11.jūnija lēmuma Nr.255 1.3.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Patversmes ielā 10-3, Daugavpilī, zemes platībā 389m
2
, kadastra 

Nr.0500 019 1801, Čerepovas rajonā; 

         1.12.  2008.gada 11.septembra lēmuma Nr.793 1.11.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Ķieģeļu ielā 17-16, Daugavpilī, zemes platībā 394m
2
, kadastra Nr.0500 

016 0505, Kalkūnes rajonā; 

           1.13.  2015.gada 10.decembra lēmuma Nr.559 1.15.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Birķeneļu ielā 2-7,  zemes platībā 136m
2
, kadastra apz.0500 014 1515, 

Birķeneļu ielas 2 rajonā; 

1.14. 2002.gada 23.maija lēmuma Nr.418 10.16.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Vidzemes ielā 39-2, Daugavpilī, zemes platībā 122m
2
, kadastra 

Nr.0500 034 0106, Forštadtes rajonā; 
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1.15. 2018.gada 31.maija lēmuma Nr.261 1.20.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Vidzemes ielā 39-2, Daugavpilī, zemes platībā 286m
2
, kadastra 

Nr.0500 034 0106, Vecās Forštadtes rajonā; 

         1.16. 2008.gada 11.septembra lēmuma Nr.793 1.8.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Smilšu ielā 96-8, Daugavpilī, zemes platībā 432m
2
, kadastra Nr.0500 

019 1402, Gajoka rajonā (miris); 

1.17. 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.245 1.35.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Minskas ielā 6A-57, Daugavpilī, zemes platībā 500m
2
, kadastra 

Nr.0500 002 1202, Gajoka rajonā; 

         1.18. 2018.gada 22.februāra lēmuma Nr.68  1.5.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Nometņu ielā 42-1, Daugavpilī, zemes platībā 500m
2
, kadastra Nr.0500 

019 1402, Gajoka rajonā;  

         1.19. 2016.gada 9.jūnija lēmumu Nr.304: (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. 

Liliju ielā 55, Daugavpilī, zemes platībā 400m
2
, kadastra Nr.0500 037 3021, Liliju ielas 

rajonā;  

1.20. 2010.gada 22.aprīļa lēmuma Nr.277 1.1.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Cēsu ielā 22-11, zemes platībā 205m
2
, kadastra apz.0500 036 1603, 

Cietokšņa rajonā; 

1.21. 1992.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.245  1.119.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Tautas ielā 85-10, zemes platībā 394m
2
, kadastra apz.0500 019 1801, 

Čerepovas rajonā (miris); 

1.22. 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.251 1.6.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Čiekuru ielā 3B-12, zemes platībā 250m

2
, kadastra Nr.0500-019-1402, 

Gajoka rajonā; 

1.23. 2005.gada 24.novembra lēmuma Nr.658 5.13.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv.Zeļinska ielā 13-49, zemes platībā 300m
2
, kadastra Nr.0500 009 1704, 

Vecās Forštadtes rajonā (miris); 

1.24. 2008.gada  26.jūnija lēmuma Nr.608 1.5.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Ķieģeļu ielā 19-71, zemes platībā 374m
2
, kadastra apz.0500 016 0505, 

Kalkūnes rajonā; 

1.25. 2017.gada  27.aprīļa lēmuma Nr.224 1.5.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Teātra ielā 30-20, zemes platībā 768m

2
, kadastra apz.0500 015 6904, 

Grīvas rajonā; 

1.26.  2007.gada 26.aprīļa lēmuma Nr.376 1.7.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Ķieģeļu ielā 19-21, zemes platībā 936m

2
, kadastra apz.0500 016 

0601, Kalkūnes rajonā; 

1.27. 2016.gada 26.maija lēmuma Nr.275 2.2.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Ķieģeļu ielā 19-21, zemes platībā 500m

2
, kadastra apz.0500 016 

0601, Kalkūnes rajonā; 

1.28. 2004.gada 27.maija lēmuma Nr.423 3.11.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Cietokšņa ielā 48-6, Daugavpilī, zemes platībā 782 m

2
, Mežciema 

rajonā; 

 1.29. 2008.gada 27.novembra lēmuma Nr.1018  1.21.apakšpunktu (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Nometņu ielā 25-29, zemes platībā 340m
2
, kadastra Nr.0500-019-1501, 

Gajoka rajonā; 

1.30. 2008.gada 27.novembra lēmuma Nr.1018 1.20.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Tautas ielā 86-11, zemes platībā 450m

2
, kadastra Nr.0500 019 1501, 

Gajoka rajonā; 

1.31. 2016.gada 10.novembra lēmuma Nr.623  1.5.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Oškalna ielā 14, zemes platībā 600m

2
, kadastra Nr.0500 012 0102, 

Grīvas rajonā; 
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         1.32. 2017.gada 12.oktobra lēmuma Nr.585 1.11.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Staru ielā 74-2, zemes platībā 525m

2
, kadastra Nr.0500 014 2003, 

Grīvas rajonā; 

1.33. 2008.gada 27.novembra lēmuma Nr.1018 1.28.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Cialkovska ielā 13-18, zemes platībā 310m

2
, kadastra Nr.0500 019 

1501, Gajoka rajonā;  

1.34.  2003.gada 10.jūlija lēmuma Nr.517 9.2.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Skaidu ielā 5-1, Daugavpilī, zemes platībā 260m

2
, kadastra apz.0500 

034 0106, Vecās Forštadtes rajonā; 

          1.35. 1997.gada 26.jūnija lēmuma Nr.238 4.65.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), dzīv. 

Bauskas ielā 7, dz.12, zemes platībā 204m
2
, Čerepovas rajonā; 

         1.36. 2005.gada 24.novembra lēmuma Nr.658 5.10.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 

(personas kods), dzīv. Lielā ielā 16-3, zemes platībā 132m
2
,  Čerepovas rajonā; 

1.37. 2016.gada 25.augusta lēmuma Nr.444 1.3.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Birķineļu ielā 2-12, zemes platībā 156m

2
, kadastra apz.0500 014 1509, 

Birķeneļu ielas 2 rajonā; 

1.38. 2011.gada 12.maija lēmuma Nr.251 1.6.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Čiekuru ielā 3B-12, zemes platībā 250m

2
, kadastra Nr.0500-019-1402, 

Gajoka rajonā; 

1.39. 2019.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.268 1.5.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Mihoelsa ielā 60-5, zemes platībā 430m

2
, kadastra Nr.0500 002 1202, 

Gajoka rajonā; 

1.40. 2016.gada 10.novembra lēmuma Nr.623 1.1.apakšpunktu: (vārds un uzvārds), 
(personas kods), dzīv. Lakstīgalu ielā 6A, zemes platībā 350m

2
, kadastra apz.0500 037 1836 

un 0500 037 1822, Viduspoguļankas rajonā. 

 

 

12.§ (36) 

 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai 

                                                       A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu un 29.punkta 3.apakšpunktu 

un izskatot privātpersonu iesniegumus ar lūgumu piešķirt zemes nomas tiesības sakņu dārzu 

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

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

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj:  

 

1. Iznomāt privātpersonām īstermiņa nomā  (uz 1 gadu, ar tiesībām pagarināt)  zemes 

gabalus sakņu dārzu vajadzībām: 

1.1. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv.Smilšu ielā 103-63, Daugavpilī, zemes 

platībā 380m
2
, kadastra Nr.0500 002 1202 (kadastra apz.0500 002 1202), Gajoka rajonā; 

1.2. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Zeļinska ielā 13-4, Daugavpilī, zemes 

platībā 432m
2
, kadastra Nr.0500 019 1402 (kadastra apz.0500 019 1402), Gajoka rajonā; 

1.3. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Gaismas ielā 16-19, Daugavpilī, zemes 

platībā 60m
2
, kadastra Nr.0500 020 0802 (kadastra apz.0500 020 0802), Ruģeļu rajonā; 

1.4. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Liliju ielā 57, Daugavpilī, zemes platībā 

238m
2
, kadastra Nr.0500 037 3021, (kadastra apz.0500 037 0139, Liliju ielas 57 rajonā; 
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1.5. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Īsā ielā 1A, Daugavpilī, zemes platībā 

504m
2
, kadastra Nr.0500 018 0309 (kadastra apz.0500 018 0309), Īsās ielas 1A rajonā; 

1.6. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Vaboļu ielā 2, Daugavpilī, zemes platībā 

500m
2
, kadastra Nr.0500 014 2517 (kadastra apz.0500 014 2517), Vaboļu ielas 4 rajonā; 

1.7. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Cēsu ielā 22-6, Daugavpilī, zemes platībā 

364m
2
, kadastra Nr.0500 037 0317 (kadastra apz.0500 037 0317), Cēsu ielas rajonā; 

1.8. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. 18.novembra ielā 171-25, Daugavpilī, 

zemes platībā 345m
2
, kadastra apz.0500 019 1801 (kadastra apz.0500 019 1801), Čerepovas 

rajonā; 

1.9. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Asaru ielā 8-2, Daugavpilī, zemes platībā 

308m
2
, kadastra Nr.0500 034 0407 (kadastra apz.0500 034 0407), Asaru ielas 8 rajonā; 

1.10. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Strādnieku ielā 68-11, Daugavpilī, 

zemes platībā 700m
2
, kadastra Nr.0500 036 2305 (kadastra apz.0500 036 2305), Cietokšņa 

rajonā (Daugavas ielā 40); 

1.11. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Liliju ielā 23, Daugavpilī, zemes platībā 

228m
2
, kadastra Nr.0500 037 0321 (kadastra apz.0500 037 0079), Cēsu ielas 20A rajonā; 

1.12. (vārds un uzvārds), (personas kods),  dzīv. Ventspils ielā 79-4, Daugavpilī, zemes 

platībā 189m
2
, kadastra Nr.0500 036 0309 (kadastra apz.0500 036 0309), Dzintaru rajonā; 

1.13. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Skaidu ielā 5-1, Daugavpilī, zemes 

platībā 676m
2
, kadastra Nr.0500 034 0106 (kadastra apz.0500 034 0106),  Skaidu ielas 5 

rajonā; 

1.14. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Marijas ielā 3-5, Daugavpilī, zemes 

platībā 430m
2
, kadastra Nr.0500 002 1202 (kadastra apz.0500 002 1202), Gajoka rajonā; 

1.15. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Viršu ielā 48-34, Daugavpilī, zemes 

platībā 299m
2
, kadastra Nr.0500 031 4202 (kadastra apz.0500 031 4202), Križu rajonā; 

1.16. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Birķeneļu ielā 2-5, Daugavpilī, zemes 

platībā 91m
2
, kadastra Nr.0500 014 1509 (kadastra apz.0500 014 1509),  Birķeneļu ielas 2 

rajonā; 

1.17. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Birķeneļu ielā 2-12, Daugavpilī, zemes 

platībā 380m
2
, kadastra Nr.0500 014 1509 (kadastra apz.0500 014 1509),  Birķeneļu ielas 2 

rajonā; 

1.18. (vārds un uzvārds), (personas kods), dzīv. Tartu ielā 21-41, Daugavpilī, zemes 

platībā 378 m
2
, kadastra Nr.0500 037 1836 (kadastra apz.0500 037 1836) (128m

2
) un daļa no 

zemesgabala ar kadastra Nr.0500 037 0148 (kadastra apz.0500 037 0081) (250m
2
), Lakstīgalu 

ielas 6A rajonā. 

2. Noteikt, ka sakņu dārzu lietotājiem mēneša laikā jānoslēdz īstermiņa zemes nomas 

līgums Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā. 

3. Noteikt, ka gadījumā, ja zeme tiks atgriezta bijušajiem zemes īpašniekiem vai tā būs 

nepieciešama pašvaldības vajadzībām, nomas līgumi tiek izbeigti un personu veiktie 

materiālie ieguldījumi netiek kompensēti. 

4. Noteikt, ka uz zemesgabaliem, kas iznomāti sakņu dārziem, aizliegta ilggadīgo augu 

stādīšana, ēku  un būvju būvniecība. 

5. Noteikt, ka, lai atteiktos no zemes gabala nomas, privātpersonas iesniedz iesniegumu 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā. Gadījumos, kad atteikums 

netiek iesniegts, zemes nomas tiesības tiek pagarinātas vēl uz vienu gadu.  

 

13.§ (37) 

 

Par zemes vienības Rožu ielas 6 rajonā, Daugavpilī, izsoles  

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

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

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 24.oktobra lēmumu Nr.656 “Par 

zemes vienības, kadastra Nr.05000392205, Rožu ielas 6 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu 

izsolē”, izsoles komisijas 2020.gada 22.janvāra izsoles protokolu Nr.2, 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.05000392205, Rožu ielas 6 rajonā, Daugavpilī, un samaksāja avansu, atklāti balsojot: PAR 

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

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

nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

    1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000392205 (kadastra 

Nr.05000392205), Rožu ielas 6 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Īpašums), 2020.gada 

22.janvāra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Īpašuma pirkuma līgumu par izsolē nosolīto 

cenu 1250,00 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit 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.§ (38) 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0703,  

Motoru ielā 2A, Daugavpilī, daļas bezatlīdzības lietošanu 

                                                       A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

1.punktu, likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības 

funkciju gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole), kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.un 3.punktu,  

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 

14.panta otro daļu, kas paredz institūcijas tiesības pieņemt ziedojumu (lietas bezatlīdzības 

atvelēšanu noteiktam mērķim) publiskām vajadzībām, ja ziedojums neietekmē lēmuma 

pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības departamenta 2019.gada 

24.septembra vēstuli Nr.6.1-1/179 “Par zemes īpašumiem projekta “Cietokšņa noliktavu 

zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” SAM 

5.6.2.realizācijai” (reģistrēta Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 2019.gada 

25.septembrī ar Nr.3004/5.1.-1) un to, ka zemes vienības ar kadastra numuru 05000350703, 

Motoru ielā 2A, Daugavpilī, kas reģistrēta Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000267325, daļa ir nepieciešama SAM 5.6.2. projekta “Cietokšņa noliktavu zonas 

rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” realizācijas 

nodrošināšanai, ņemot vērā Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 30.janvāra atzinumu, 

Domes Finanšu komitejas 2020.gada 30.janvāra atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un 

lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā zemes vienības Motoru ielā 2A, Daugavpilī ar kopējo 

platību 11221 m
2
, kadastra numurs 05000350703, daļu 215,716 m

2 
platībā (shēma pielikumā), 

ar tiesībām būvēt uz laiku līdz objekta “Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) 

līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī” nodošanai 

ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad zemes īpašnieks noslēgs ar Domi dāvinājuma līgumu. 

Zemes vienības daļas lietošanas mērķis ir braucamā ceļa būvniecība un inženiertīklu izbūves 

darbi sabiedriskajām vajadzībām. 

2. Domes Attīstības departamentam nodrošināt līguma par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 05000350703, Motoru ielā 2A, Daugavpilī daļas nodošanu patapinājumā 

slēgšanu saskaņā ar pielikumā esošo līguma projektu. 

Pielikumā: 1. Shēma. 

2. Līguma projekts.  

 

 

15.§ (39) 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0310,  

Motoru ielā 4F, Daugavpilī, daļas bezatlīdzības lietošanu 

                                                       A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

1.punktu, likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības 

funkciju gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole), kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.un 3.punktu,  

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 

14.panta otro daļu, kas paredz institūcijas tiesības pieņemt ziedojumu (lietas bezatlīdzības 

atvelēšanu noteiktam mērķim) publiskām vajadzībām, ja ziedojums neietekmē lēmuma 

pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības departamenta 2019.gada 

24.septembra vēstuli Nr.6.1-1/179 “Par zemes īpašumiem projekta “Cietokšņa noliktavu 

zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” SAM 

5.6.2.realizācijai” (reģistrēta Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 2019.gada 

25.septembrī ar Nr.3004/5.1.-1) un to, ka zemes vienības ar kadastra numuru 05000350310, 

Motoru ielā 4F, Daugavpilī, kas reģistrēta Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000366379, daļa ir nepieciešama SAM 5.6.2. projekta “Cietokšņa noliktavu zonas 

rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” realizācijas 

nodrošināšanai, ņemot vērā Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 30.janvāra atzinumu, 

Domes Finanšu komitejas 2020.gada 30.janvāra atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un 

lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā zemes vienības Motoru ielā 4F, Daugavpilī, ar kopējo 

platību 2861 m
2
, kadastra numurs 05000350310, daļu 839,391 m

2 
platībā (shēma pielikumā), 

ar tiesībām būvēt uz laiku līdz objekta “Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) 
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līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī” nodošanai 

ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad zemes īpašnieks noslēgs ar Domi dāvinājuma līgumu. 

Zemes vienības daļas lietošanas mērķis ir braucamā ceļa būvniecība un inženiertīklu izbūves 

darbi sabiedriskajām vajadzībām. 

2. Domes Attīstības departamentam nodrošināt līguma par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 05000350310, Motoru ielā 4F, Daugavpilī daļas nodošanu patapinājumā 

slēgšanu saskaņā ar pielikumā esošo līguma projektu. 

 

Pielikumā: 1. Shēma. 

                  2. Līguma projekts. 

 

 

16.§ (40) 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0814,  

Motoru ielā 4C, Daugavpilī, daļas bezatlīdzības lietošanu 

                                                       A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

1.punktu, likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības 

funkciju gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole), kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.un 3.punktu,  

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 

14.panta otro daļu, kas paredz institūcijas tiesības pieņemt ziedojumu (lietas bezatlīdzības 

atvelēšanu noteiktam mērķim) publiskām vajadzībām, ja ziedojums neietekmē lēmuma 

pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības departamenta 2019.gada 

24.septembra vēstuli Nr.6.1-1/179 “Par zemes īpašumiem projekta “Cietokšņa noliktavu 

zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” SAM 

5.6.2.realizācijai” (reģistrēta Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 2019.gada 

25.septembrī ar Nr.3004/5.1.-1) un to, ka zemes vienības ar kadastra numuru 05000350814, 

Motoru ielā 4C, Daugavpilī, kas reģistrēta Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000008355, daļa ir nepieciešama SAM 5.6.2. projekta “Cietokšņa noliktavu zonas 

rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” realizācijas 

nodrošināšanai, ņemot vērā Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 30.janvāra atzinumu, 

Domes Finanšu komitejas 2020.gada 30.janvāra atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un 

lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā zemes vienības Motoru ielā 4C, Daugavpilī, ar kopējo 

platību 720 m
2
, kadastra numurs 05000350814, daļu 58,392 m

2 
platībā (shēma pielikumā) ar 

tiesībām būvēt uz laiku līdz objekta “Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) līdz 

Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī” nodošanai ekspluatācijā 

vai līdz brīdim, kad zemes īpašnieks noslēgs ar Domi dāvinājuma līgumu. Zemes vienības 

daļas lietošanas mērķis ir braucamā ceļa būvniecība un inženiertīklu izbūves darbi 

sabiedriskajām vajadzībām. 

2. Domes Attīstības departamentam nodrošināt līguma par zemes vienības ar kadastra 
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apzīmējumu 05000350814, Motoru ielā 4C, Daugavpilī, daļas nodošanu patapinājumā 

slēgšanu saskaņā ar pielikumā esošo līguma projektu. 

 

Pielikumā: 1. Shēma. 

                  2. Līguma projekts. 

 

 

17.§ (41) 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0312,  

Motoru ielā 4M, Daugavpilī, daļas bezatlīdzības lietošanu 

     A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

1.punktu, likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības 

funkciju gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole), kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.un 3.punktu,  

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 

14.panta otro daļu, kas paredz institūcijas tiesības pieņemt ziedojumu (lietas bezatlīdzības 

atvelēšanu noteiktam mērķim) publiskām vajadzībām, ja ziedojums neietekmē lēmuma 

pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības departamenta 2019.gada 

24.septembra vēstuli Nr.6.1-1/179 “Par zemes īpašumiem projekta “Cietokšņa noliktavu 

zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” SAM 

5.6.2.realizācijai” (reģistrēta Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 2019.gada 

25.septembrī ar Nr.3004/5.1.-1) un to, ka zemes vienības ar kadastra numuru 05000350312, 

Motoru ielā 4M, Daugavpilī, kas reģistrēta Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000140851, daļa ir nepieciešama SAM 5.6.2. projekta “Cietokšņa noliktavu zonas 

rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” realizācijas 

nodrošināšanai, ņemot vērā Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 30.janvāra atzinumu, 

Domes Finanšu komitejas 2020.gada 30.janvara atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un 

lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā zemes vienības Motoru ielā 4M, Daugavpilī ar kopējo 

platību 5887 m
2
, kadastra numurs 05000350312, daļu 1990,637 m

2 
platībā (shēma pielikumā), 

ar tiesībām būvēt uz laiku līdz objekta “Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) 

līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī” nodošanai 

ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad zemes īpašnieks noslēgs ar Domi dāvinājuma līgumu. 

Zemes vienības daļas lietošanas mērķis ir braucamā ceļa būvniecība un inženiertīklu izbūves 

darbi sabiedriskajām vajadzībām. 

2. Domes Attīstības departamentam nodrošināt līguma par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 05000350312, Motoru ielā 4M, Daugavpilī daļas nodošanu patapinājumā 

slēgšanu, saskaņā ar pielikumā esošo līguma projektu. 

 

Pielikumā: 1. Shēma. 

             2. Līguma projekts. 
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18.§ (42) 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0824,  

Motoru ielā 4O, Daugavpilī, daļas bezatlīdzības lietošanu 

     A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

1.punktu, likuma par „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības 

funkciju gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole), kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.un 3.punktu,  

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 

14.panta otro daļu, kas paredz institūcijas tiesības pieņemt ziedojumu (lietas bezatlīdzības 

atvelēšanu noteiktam mērķim) publiskām vajadzībām, ja ziedojums neietekmē lēmuma 

pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības departamenta 2019.gada 

24.septembra vēstuli Nr.6.1-1/179 “Par zemes īpašumiem projekta “Cietokšņa noliktavu 

zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” SAM 

5.6.2.realizācijai” (reģistrēta Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 2019.gada 

25.septembrī ar Nr.3004/5.1.-1) un to, ka zemes vienības ar kadastra numuru 05000350824, 

Motoru ielā 4O, Daugavpilī, kas reģistrēta Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000159747, daļa ir nepieciešama SAM 5.6.2. projekta “Cietokšņa noliktavu zonas 

rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” realizācijas 

nodrošināšanai, ņemot vērā Domes Īpašuma komitejas 2020.gada.30.janvāra atzinumu, 

Domes Finanšu komitejas 2020.gada 30.janvāra atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un 

lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā zemes vienības Motoru ielā 4O, Daugavpilī ar kopējo 

platību 3065 m
2
, kadastra numurs 05000350824, daļu 602,949 m

2 
platībā (shēma pielikumā), 

ar tiesībām būvēt uz laiku līdz objekta “Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) 

līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī” nodošanai 

ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad zemes īpašnieks noslēgs ar Domi dāvinājuma līgumu. 

Zemes vienības daļas lietošanas mērķis ir braucamā ceļa būvniecība un inženiertīklu izbūves 

darbi sabiedriskajām vajadzībām. 

2. Domes Attīstības departamentam nodrošināt līguma par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 05000350824, Motoru ielā 4O, Daugavpilī daļas nodošanu patapinājumā 

slēgšanu saskaņā ar pielikumā esošo līguma projektu. 

 

Pielikumā: 1. Shēma. 

                   2. Līguma projekts. 

19.§ (43) 

 

Par kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību 

                                                 J.Oļenovs, A.Elksniņš 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt Daugavpils pilsētas domei 

piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, kapitālsabiedrību racionālu 

un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu un labas korporatīvās pārvaldības principu 

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

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

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 
 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30..janvāra noteikumus Nr.1 

“Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 23.jūlija lēmumu 

Nr.311 “Par kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra noteikumi Nr.1 

“Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”. 

 

 

20.§ (44) 

 

Par kārtību, kādā Daugavpils pilsētas domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai 

kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu pašvaldības struktūrvienību 

viedokli par izstrādāto vidējā termiņa darbības stratēģiju 

                                                 J.Oļenovs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 33.pantu, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt Daugavpils pilsētas domei piederošu 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, kapitālsabiedrību racionālu un 

ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu un labas korporatīvās pārvaldības principu 

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

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

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra noteikumus Nr.2 “Kārtība, 

kādā Daugavpils pilsētas domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome 

saņem un izvērtē atsevišķu pašvaldības struktūrvienību viedokli par izstrādāto vidēja termiņa 

darbības stratēģiju”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra noteikumi Nr.2 “Kārtība, 

kādā Daugavpils pilsētas domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai 

kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu pašvaldības 

struktūrvienību viedokli par izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju”. 

 

 

21.§ (45) 

 

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

noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts 

mazaizsargātajām personām” 

                                              L.Žuromska, L.Jankovska, A.Elksniņš 
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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 

komitejas 2020.gada 29.janvāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 30.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 

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

"Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 

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

noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts 

mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

22.§ (46) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.48 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim 

 un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” 

                                                      L.Žuromska, A.Elksniņš 

 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.
2
 pirmo un piekto daļu un 26.panta otro daļu, Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 45.
2
 panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu 

Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 

noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpus ģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.
1
 punktu, Ministru kabineta 

2018.gada 30.oktobra noteikumu Nr.667 "Adopcijas kārtība" 54.1., 54.2. un 55.punktu, ņemot 

vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu un Finanšu komitejas 2020.gada 30.janvāra 

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

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

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj:  

 

    Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra saistošos noteikumus 

Nr.3 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam"”. 

 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvara saistošie noteikumi Nr.3 

                 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos 

                  noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un 

                   bez vecāku gādības palikušajam bērnam” un to paskaidrojuma raksts. 

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#n25.2
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#p26
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums#p45.2
https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi#p78
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p22
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p27
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p30
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p31
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p31.1
https://likumi.lv/ta/id/302796-adopcijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/302796-adopcijas-kartiba#p54.1
https://likumi.lv/ta/id/302796-adopcijas-kartiba#p54.2
https://likumi.lv/ta/id/302796-adopcijas-kartiba#p55
https://likumi.lv/ta/id/279417-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-socialas-garantijas-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam
https://likumi.lv/ta/id/279417-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-socialas-garantijas-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam
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23.§ (47) 

 

Par finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris” 

                                               E.Upeniece, L.Jankovska, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas noteic 

pašvaldības autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, organizatoriski un finansiāli palīdzot kultūras 

iestādēm un pasākumiem, un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

attīstības programmā paredzēto “Mana pils - Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un 

investīciju plānu, Rīcības plāna uzdevumu “S2-4 Daudzveidīga un intensīva, iedzīvotājus 

saistoša kultūras dzīve” paredzēto S2-4-8 pasākumu - veicināt mūsdienīgu un aktīvu 

Daugavpils teātra darbību,  
Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam “Radošā Latvija” (apstiprinātas ar 

Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401, turpmāk - Pamatnostādnes), kas par 

prioritātēm atzina kultūras kapitāla saglabāšanu un attīstību, sabiedrībai līdzdarbojoties 

kultūras procesos; radošumu mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta  kultūrizglītība; 

konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas; radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu 

pieejamību,  Pamatnostādņu 5.4.2.apakšnodaļu, kura kā stratēģisko mērķi noteic - veicināt 

lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas dzīves telpas 

attīstību, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam 

iedzīvotājam, rīcības virzienu 2.punktu, kas paredz radošu un ekonomiski aktīvu cilvēkresursu 

piesaistes sekmēšanu un radošas vides veidošanu ārpus Rīgas; 5.4.6.apakšnodaļas “Prioritātes 

rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi un aktivitātes” 1.rīcības virziena “Nodrošināt 

kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstību un pieejamību” 1.1.uzdevumu, kas 

paredz sekmēt plašu profesionālās mākslas un kultūras mantojumā balstītu pakalpojumu 

pieejamību reģionos, nodrošinot pakalpojumu grozu, 1.1.2.pasākumu, kas paredz turpināt 

mērķtiecīgu pašvaldību kultūras infrastruktūras pilnveidi, pielāgojot to arī  profesionālās 

mākslas un  kultūras mantojuma aktivitātēm - par šo pasākumu īstenošanu atbildīgā institūcija 

ir arī pašvaldība un tie īstenojami, piesaistot pašvaldības budžeta līdzekļus; 

Kultūras ministres 2015.gada 20.novembrī apstiprināto Teātra nozares stratēģiju 

(turpmāk – Teātra stratēģija), ar kuru VSIA “Daugavpils teātris” noteikti šādi stratēģiskie 

mērķi un uzdevumi: nodrošināt profesionālā teātra klātbūtni Latgales reģionā, kļūstot par 

reģiona kultūras dzīves centru; piedāvāt mākslinieciski augstvērtīgu un kultūrizglītojošu 

repertuāru; piedāvāt pilsētas un reģiona etniskajai situācijai atbilstošu teātra repertuāru 

latviešu, latgaliešu, krievu, arī poļu valodā, pilnveidojot abas – latviešu un krievu – teātra 

trupas; Teātra stratēģijas 2.rīcības virziens “Teātra mākslas institūciju un mediju iesaiste 

auditorijas paplašināšanā, veicinot sabiedrības ieinteresētību un līdzdalību kultūras procesos” 

paredz attīstīt tradicionālus un inovatīvus pasākumus, sekmējot teātra kultūras daudzveidības 

popularizēšanu, veidot daudzveidīgus, dažādām mērķauditorijām paredzētus ievērojamu 

Latvijas teātra darbinieku, kā arī nozīmīgu vēstures notikumu jubilejām veltītus pasākumus, 

veidot atbalsta mehānismus kultūras institūcijām, kas veido jaunus, inovatīvus pakalpojumus 

jaunu auditoriju piesaistei, tostarp ārvalstu auditorijas piesaistei, teātra institūcijās stiprināt 

esošo un veicināt jaunu kultūras pakalpojumu pieejamību bez jebkādas diskriminācijas, 

tostarp veicinot sociālo iekļautību personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Teātra 

stratēģijas īstenošanā kā atbildīgā institūcija ir norādīta arī pašvaldība, pasākumu īstenošanai 

piesaistot pašvaldības budžeta līdzekļus, 

ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 2020.gada 30.janvāra atzinumu, atklāti balsojot:          

PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Piešķirt finansējumu Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris” 

(turpmāk - Teātris), reģistrācijas Nr.41503037608, juridiskā adrese Rīgas ielā 22A, 

Daugavpilī, gadskārtējā pašvaldības budžeta pamatbudžeta programmā „Teatrālā darbība” 

noteiktajā apjomā, novirzot finansējumu ar Teātra izrāžu iestudēšanu un citu ar teatrālo 

darbību saistīto izdevumu segšanai, un noslēgt līgumu par finansējuma izlietojumu. 

2. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 1.punktā 

minēto līgumu par finansējuma izlietojumu ar Teātri. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.25     
   

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs                    (personiskais paraksts)                          A.Elksniņš  

                                                                                                                                                     

 

Protokoliste                                  (personiskais paraksts)                           S.Rimicāne   

 

 

 
 


