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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2020.gada 13.febuārī                                                                                               Nr.5 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par atbalstu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 

kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam projektam ENI-LLB-3-450 „River of change: 

Daugava-Dvina” („Pārmaiņu upe: Daugava-Dvina”). 

2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” 

maksas pakalpojumu cenrādī. 

3. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas 

pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.  

4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.23 „Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides 

pieejamības nodrošināšanai”. 

5. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu. 

6. Par atbalstu projektam „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”. 

7. Par atbalstu projektam „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju 

resursu pavairošana”. 

8. Par atbalstu projektam „Lielā Stropa ezera zivsaimnieciskais raksturojums un 

rekomendācijas tā zivju resursu turpmākai apsaimniekošanai”. 

9. Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/17/I/056 „Energoefektivitātes 

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

10. Par pasākuma „Muzikālā banka” uzņemšanu. 

11. Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu. 

12. Par projekta „Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana 

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

13. Par stāvlaukumā Odu un Vaļņu ielu rajonā, Daugavpilī jaunizbūvētā ūdensvada un 

sadzīves kanalizācijas posma ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā. 

14. Par Siguldas ielā, Daugavpilī jaunizbūvētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas posma 

ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā. 

15. Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-

2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju. 

16. Par Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra lēmuma Nr.23 atzīšanu par spēku 

zaudējušu. 
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17. Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmuma Nr.390, 2019.gada 

25.jūlija lēmuma Nr.481, Nr.482, Nr.483 atzīšanu par spēku zaudējušu. 

18. Par Māra Čačkas iecelšanu Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja amatā. 

19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101539, Balvu ielā 1C k-13 – 501, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

20. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310819, Samteņu ielā 26, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

21. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000142812, Kungu ielā 9, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

22. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0405, nodošanu atsavināšanai. 

23. Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu 

atsavināšanai. 

24. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 7319, Vienības ielas 4.rajonā, 

Daugavpilī, nomas tiesību izsoli. 

25. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 027 1202, Stropu pludmales 

promenādē, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli. 

26. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 004 3608, Jelgavas ielas 23 rajonā, 

Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli. 

27. Par dzīvojamās mājas Komunālā ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra 

numurs 0500 900 3943, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

28. Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra 

numurs 0500 903 4272, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

  

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 15 Domes deputāti –   A.Broks, 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, 

                                                                      A.Zdanovskis 

                                                                       

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                       I.Aleksejevs, Ž.Kobzeva, E.Upeniece, A.Kokina, G.Vanaga, 

                                       D.Krīviņa, R.Golovans, I.Funte, M.Dimitrijeva, J.Oļenovs,  

                                       I.Hotuļova, I.Šalkovskis 

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                        R.Osmane, M.Isupova, E.Kuzmina, T.Binders, M.Čačka, J.Stivriņš 

 

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                        I.Dunaiskis, A.Fedotovs, L.Kirilova 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva lūdz deputātus iekļaut domes 

sēdes darba kārtībā papildjautājumu, “Par atbalstu rezidentam Pjotram Vorobjovam”. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājuma izskatīšanai? 

Iebildumu nav. 

 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš lūdz 

deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā divus papildjautājumus: 
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1. “Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „FC Lokomotiv Daugavpils””. 

2.  “Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums no pamatbudžeta 

programmas „Augstāko sasniegumu sportistu atbalsts” apstiprināšanu”. 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi jautājumu izskatīšanai domes sēdē? 

Iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar trīs  

papildjautājumiem. 

 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar trīs papildjautājumiem. 

 

 

1.§ (48) 

 

Par atbalstu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 

 Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam projektam ENI-LLB-3-450 

„River of change: Daugava-Dvina” („Pārmaiņu upe: Daugava-Dvina”) 

                                                 R.Osmane, A.Elksniņš 

 

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

attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības 

plānu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 

6.februāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” Latvijas-

Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 

2014.-2020.gadam projektu ENI-LLB-3-450 “River of change: Daugava-Dvina” (“Pārmaiņu 

upe: Daugava-Dvina”). 

2. Projekta Granta līguma noslēgšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu un 

priekšfinansējumu projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

2.§ (49) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

 „Latviešu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādī 

                                                  R.Osmane, A.Elksniņš 

 

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

a), b) un g) apakšpunktu,  Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 

“Publiskas  
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personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.apakšpunktu un 5.punktu, Daugavpils pilsētas 

domes 2013.gada 28.februāra noteikumiem “Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budžeta iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un apstiprināšanas 

kārtību, maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti”, Daugavpils pilsētas domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

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

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

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

 

Izdarīt grozījumu ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra  lēmumu  Nr.601  

apstiprinātā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” maksas 

pakalpojumu cenrāža 1.pielikumā un izteikt tā 5.punktu šādā redakcijā: 

 

5. Vakari “Sveču gaismā” Forštadtes 

kultūras namā 

    

 Standartbiļete  1 biļete 4.00 0.00
* 

4.00 

 pasākuma „Jaungada balle" biļete 

 

1 biļete 10.00 0.00
*
 10.00 

 pasākumu Ziemassvētkos, 

Starptautiskajā sieviešu dienā biļetes 

1 biļete 7.00 0.00
*
 7.00 

 

 

 

3.§ (50) 

 

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils  

pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām 

                                                       M.Isupova, A.Elksniņš 

 

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

apakšpunktu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4., 9., un 

9.
1 

punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 

6.februāra atzinumu un Finanšu komitejas 2020.gada 6.februara atzinumu, atklāti balsojot: 

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

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

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 2020.gadā Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs: 

1.1. pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar 1.pielikumu; 

1.2. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs saskaņā ar 2.pielikumu; 

1.3. interešu izglītības iestādē saskaņā ar 3.pielikumu; 

1.4. profesionālās vidējās izglītības iestādē saskaņā ar 4.pielikumu. 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei sagatavot līguma projektu ar 

attiecīgajām pašvaldībām par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības 

iestādē un par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini.  

3. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumu 

Nr. 605 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas 

pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām”. 
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Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo izmaksas 

2020.gadā (dienas grupās un grupās ar diennakts darba režīmu); 

                     2. Daugavpils pilsētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

                     izglītojamo izmaksas 2020.gadā; 

                     3. Daugavpils pilsētas interešu izglītības iestādes izglītojamo izmaksas    

                     2020.gadā (Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”); 

                     4. Daugavpils pilsētas profesionālās vidējās izglītības iestādes izglītojamo 

                     izmaksas 2020.gadā (Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils 

                     Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””). 

 

 

4.§ (51) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos 

 noteikumos Nr.23 „Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām  

ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”  

                                                       E.Kuzmina, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 6.februara atzinumu, un Finanšu 

komitejas 2020.gada 6.februara atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 13.februāra saistošos noteikumus Nr.4 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības 

nodrošināšanai””. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 13.februāra saistošie noteikumi Nr.4 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar 

invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

5.§ (52) 

 

Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu 

                                                       T.Binders, A.Elksniņš 
 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto, piekto, 

septīto daļu, 10.pantu, 47.pantu, ņemot vērā sertificēta eksperta S.Zīļa 2020.gada 27.janvāra 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” 

atsavināt, pārdodot atklātā izsolē iestādes bilancē esošo kustamo mantu – ciršu rezultātā 

sagatavotos kokmateriālus sekojošā daudzumā par nosacīto cenu:  
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1.1.1.lote Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī 

Sortiments 
Daudzums 

m
3
 

1 m
3 

sākotnēja 

cena, EUR 

Kopā 

EUR 

Daugavpils pilsētas mežos sanitāro 

ciršu izstrādes rezultātā iegūtie 

kokmateriāli 6 m garumā: 

   

Resnā lietkoksne (no meža cirtes) 24.80 32.00 793.60 

Vidējā lietkoksne (no meža cirtes) 26.80 24.00 643.20 

Tievā lietkoksne (no meža cirtes) 8.60 16.00 137.60 

Malka (no meža cirtes) 134.00 12.00 1608.00 

Kopā: 194.20  3182.40 

 

1.2.2.lote Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī 

Sortiments 
Daudzums 

m
3
 

1 m
3 

sākotnēja 

cena, EUR 

Kopā 

EUR 

Daugavpils pilsētas mežos sanitāro 

ciršu izstrādes rezultātā iegūtie 

kokmateriāli 3 m garumā: 

   

Vidējā lietkoksne (no meža cirtes) 12.80 22.00 281.60 

Tievā lietkoksne (no meža cirtes) 4.80 16.00 76.80 

Malka (no meža cirtes) 59.20 12.00 710.40 

Kopā: 76.80  1068.80 

 

1.3.3.lote Kokmateriāli, kas atrodas: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī 

Sortiments 
Daudzums 

m3 

1 m3 sākotnēja 

cena, EUR 

Kopā 

EUR 

Daugavpils pilsētas Komunālajos kapos 

koku zāģēšanas rezultātā iegūtie 

kokmateriāli: 
   

Vidējā lietkoksne (no kapiem) 36.40 20 728.00 

Tievā lietkoksne (no kapiem) 7.00 16 112.00 

Malka_1 (no kapiem) 30.20 12 362.40 

Kopā: 73.60 
 

1202.40 

 

1.4.4. lote. Kokmateriāli, kas atrodas Vaļņu ielā 67, Daugavpilī: 

Sortiments 
Daudzums 

m
3
 

1 m
3 

sākotnēja 

cena, EUR 

Kopā 

EUR 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

teritorijā koku zāģēšanas rezultātā 

iegūtie kokmateriāli:  

   

Malka (no pilsētas) 96.00 8.00 768.00 

Malka_1 (no projektiem) 19.80 10.00 198.00 

Malka (no kapiem) 38.60 6.00 231.60 

Kopā: 154.40  1197.60 

 

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

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā organizēt un veikt kustamās mantas izsoli un veikt citas ar 

izsoles procesa nodrošināšanu saistītās nepieciešamās darbības. 

3. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku I.Prelatovu apstiprināt 

pārdodamās kustamās mantas izsoles noteikumus un veiktās izsoles rezultātus. 
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4. Ieņēmumus no kustamas mantas atsavināšanas ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā. 

 

 

6.§ (53) 

 

Par atbalstu projektam „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” 

                                                       T.Binders, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 

noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

(reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) dalību Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda finansētajā projektā “Lielā Stropu ezera zivju 

resursu pavairošana” saskaņā ar pielikumu.  

2. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 825,00  EUR (astoņi simti divdesmit 

pieci euro 00 centi) apmērā un projekta priekšfinansējumu  7500,00 EUR (septiņi tūkstoši 

pieci simti euro 00 centi) apmērā no Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 

programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram 

I.Aleksejevam.   

 

Pielikumā: Projekta „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana” apraksts.  

 

 

7.§ (54) 

 

Par atbalstu projektam „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera  

un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana” 

                                              T.Binders, L.Jankovska, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 

noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

(reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) dalību Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda finansētajā projektā “Šūņu ezera, Mazā 

Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana” saskaņā ar pielikumu.  

2. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 429,00  EUR (četri simti divdesmit 

deviņi euro 00 centi) apmērā un projekta priekšfinansējumu  3900,00 EUR (trīs tūkstoši 

deviņi 
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3.  simts euro 00 centi) apmērā no Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 

programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram 

I.Aleksejevam.  

 

Pielikumā: Projekta „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu 

pavairošana” apraksts.  

 

 

8.§ (55) 

 

Par atbalstu projektam „Lielā Stropa ezera zivsaimnieciskais raksturojums 

un rekomendācijas tā zivju resursu turpmākai apsaimniekošanai” 

                                                       T.Binders, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 

noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

(reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) dalību Latvijas 

Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda finansētajā projektā “Lielā Stropa ezera 

zivsaimnieciskais raksturojums un rekomendācijas tā zivju resursu turpmākai 

apsaimniekošanai” saskaņā ar pielikumu.  

2. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 220,00  EUR (divi simti divdesmit 

euro 00 centi) apmērā un projekta priekšfinansējumu  1780,00 EUR (tūkstotis septiņi simti 

astoņdesmit euro 00 centi) apmērā no Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 

programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.   

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram 

I.Aleksejevam.    

 

Pielikumā:  Projekta „Lielā Stropa ezera zivsaimnieciskais raksturojums un rekomendācijas tā 

                   zivju resursu turpmākai apsaimniekošanai” apraksts. 

 

 

9.§ (56) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/17/I/056 „Energoefektivitātes 

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

                                             E.Upeniece, L.Jankovska, 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 1 daļu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 2018.gada 29.oktobra Vienošanās par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/056, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 
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R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, 

N.Kožanova,  

 

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

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

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 49 144 EUR 

(četrdesmit deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro 00 centi) apmērā, uz 19 gadiem 

projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 

18.novembra ielā 354V, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/17/I/056 īstenošanai.  

2. Aizņēmumu izņemt 2020.gadā. 

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

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 
 

 

10.§ (57) 

 

Par pasākuma „Muzikālā banka” uzņemšanu 

                                               R.Golovans, A.Broks, A.Elksniņš 

 

      Debates: A.Gržibovskis, I.Kokina. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 19. 

punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils-Daugavpils” 2014.-

2020.gadam, apstiprinātas ar Domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.151, aktualizētajā 

Rīcības un Investīciju plānā noteikto aktivitāti S2-4-1 Pilsētas reģionāla, nacionāla un 

starptautiska mēroga daudzveidīgu kultūras pasākumu organizēšana, ņemot vērā Domes 

Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, Domes Finanšu komitejas 

2020.gada 6.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Ņemt dalību Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio”, reģistrācijas 

Nr.40003080614, organizētā kultūras pasākuma projektā: Radio programmas „Latvijas Radio 

2” raidījuma „Muzikālā Banka” latviešu vērtīgāko dziesmu aptaujas gada noslēguma publiskā 

pasākumā - fināla apbalvošanas koncerts Daugavpilī.  

 

2. Paredzēt  Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetā līdzfinansējumu 

79140.00 EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit euro 00 centi) apmērā, 

lēmuma 1.punktā minētā pasākuma līdzfinansēšanai. 

 

 

11.§ (58) 

 

Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu 

                                                       G.Vanaga, A.Elksniņš 
 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu 
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organizēšanas un darbības kārtība” 5.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu  

 

komitejas 2020.gada 6.februara atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas  

2020.gada 6.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes maksu: 

 

Nr. p.k.   Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 

ceļazīme, nometnes periods 

Cena euro * 

(ar PVN) 

1.1. 20 dienu nometne   103,00 

1.2.  18 dienu nometne  96,00 

1.3. 15 dienu nometne 86,00 

1.4.  14 dienu diennakts nometne 147,00 

 

2. Apstiprināt bērnu un jauniešu vasaras nometņu ēdināšanas maksu: 

 

Nr.p.k. Ēdināšanas pakalpojumi Cena euro * 

(ar PVN) 

2.1.   Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 

ēdināšana dienas nometnē 

3,50 

2.2. Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 

ēdināšana diennakts nometnē 

8,00 

 

 

 

12.§ (59) 

 

Par projekta „Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana 

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

                                                       D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes ar 2019.gada 14.februāra lēmumu Nr.48 

apstiprināto Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaiti” 99.punktu, 2018.gada 4.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 2020.gada 

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

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

1. Nodot Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese:  
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2. 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. 

3. 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.  

4. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt izveidoto vērtību nodošanu – 

pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Komunālās saimniecības pārvaldei vērtību 

                  saraksts. 

 

13.§ (60) 

 

Par stāvlaukumā Odu un Vaļņu ielu rajonā, Daugavpilī jaunizbūvētā ūdensvada un 

sadzīves kanalizācijas posma ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā 

                                                       D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

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

Komerclikuma 154.pantu,  2018.gada 4.septembra Vienošanos par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr.3.3.1.0/17/I/045, nodrošinot projekta „Daugavpils pilsētas publiskās 

infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” (turpmāk - Projekts), sasniegto 

rezultātu uzturēšanu, ievērojot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas 

noteikumu prasības, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” (vienotais reģistrācijas 

Nr.41503002432,  juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV 5401) pamatkapitālā 

ūdensvada un sadzīves kanalizācijas posma jaunbūvi Odu un Vaļņu ielu rajonā, Daugavpilī.  

2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” valdei veikt mantiskā 

ieguldījuma, kas norādīts šī lēmuma 1.punktā,  novērtējumu saskaņā ar Komerclikuma 

154.panta pirmo daļu. 

3. Atbilstoši šī lēmuma 2.punktā veiktajam novērtējumam palielināt sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” pamatkapitālu. 

4.  Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” iesniegt dalībnieku 

sapulcei pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtu grozījumus. 

5. Lēmuma izpildi kontrolē Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks 

J.Lāčplēsis. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.1218001 

                   inventāra Nr. 1218001. 
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14.§ (61) 

 

Par Siguldas ielā, Daugavpilī jaunizbūvētā ūdensvada un sadzīves 

 kanalizācijas posma ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā 

                                                       D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

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

Komerclikuma 154.pantu, 2018.gada 10.augusta starp Daugavpils pilsētas domi un sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” noslēgtā Sadarbības līguma 3.1.6.punktu,  

2019.gada 25.jūnija Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

Nr.5.6.2.0/17/I/035, nodrošinot projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija 

Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijas II kārta” (turpmāk - Projekts), sasniegto 

rezultātu uzturēšanu, ievērojot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 

pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumu prasības, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

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

 

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” (vienotais reģistrācijas 

Nr.41503002432,  juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV 5401) pamatkapitālā 

ūdensvada un sadzīves kanalizācijas posma jaunbūvi Siguldas ielā, Daugavpilī.  

2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” valdei veikt mantiskā 

ieguldījuma, kas norādīts šī lēmuma 1.punktā,  novērtējumu saskaņā ar Komerclikuma 

154.panta pirmo daļu. 

3. Atbilstoši šī lēmuma 2.punktā veiktajam novērtējumam palielināt sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” pamatkapitālu. 

4. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” iesniegt dalībnieku 

sapulcei pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtu grozījumus. 

5. Lēmuma izpildi kontrolē Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks 

J.Lāčplēsis. 

 

Pielikumā:  Daugavpils pilsētas domes pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.1218003 

                   inventāra Nr.1218003. 

 

 

15.§ (62) 

 

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 

 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju 

                                                       D.Krīviņa, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” l4.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22.panta trešo 

daļu, Ministru kabineta 2014.gada l4.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, Daugavpils pilsētas domes 

Attīstības komitejas 2020.gada 13.februāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

2014.-2020. gadam aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu. 

2. Publicēt paziņojumu par Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju Daugavpils pilsētas 

pašvaldības tīmekļa vietnē - www.daugavpils.lv. 

3. Iesniegt aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu Latgales plānošanas reģionam un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Lēmuma izpildi kontrolē Domes izpilddirektors. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.- 

                   2020.gadam aktualizētais Rīcības un Investīciju plāns. 

 

 

16.§ (63) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra  

lēmuma Nr.23 atzīšanu par spēku zaudējušu 

                                                       J.Oļenovs, A.Elksniņš 
 

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

ka no 2020.gada 25.janvāra stājās spēkā 2020.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumi 

Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla 

daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskas personai”, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra lēmumu 

Nr.23 „Par noteikumu „Par valdes un padomes locekļu amatu kandidātu nominēšanu 

Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu”. 

 

 

17.§ (64) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmuma Nr.390, 2019.gada  

25.jūlija lēmuma Nr.481, Nr.482, Nr.483 atzīšanu par spēku zaudējušu 

                                             J.Oļenovs, V.Kononovs, A.Elksniņš 
 

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

ka no 2020.gada 1.janvāra stājās spēkā 2019.gada 13.jūnija grozījumi Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmajā daļā, saskaņā ar kurām 

pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izpilddirektors, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu 

Nr.390 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” kapitāla daļu turētāja 

lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram”; 
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2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu 

Nr.481 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums” kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu 

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram”; 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu 

Nr.482 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sadzīves pakalpojumu kombināts” kapitāla 

daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas domes 

izpilddirektoram”; 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu 

Nr.483 „Par akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” kapitāla daļu turētāja lēmumu 

pieņemšanas tiesību nodošanu Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram”. 

 

 

18.§ (65) 

 

Par Māra Čačkas iecelšanu Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja amatā 

               A.Kokina, A.Zdanovskis, J.Lāčplēsis, L.Jankovska , A.Broks, A.Elksniņš 

 

J.Lāčplēsis lūdz M.Čačkam pastāstīt par turpmākām iecerēm Marka Rotko mākslas 

centrā. 

L.Jankovska jautā, kāds ir M.Čačkas stratēģiskais redzējums? 

M.Čačka sniedz atbildes. 

 

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

M.Čačkas iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj : 

 

       Iecelt Daugavpils Marka Rotko māksla centra vadītāja p.i. Māri Čačku par Daugavpils 

Marka Rotko māksla centra vadītāju.  

 

 

19.§ (66) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101539,  

Balvu ielā 1C k-13 – 501, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                            I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

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

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000595414 un 

Nr.100000546612, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmak – Dome) 2019.gada 

23.decembra lēmuma Nr.810 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1.apakšpunkta 

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

atsavināšanas komisijas 2020.gada 28.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (1.punkts), Domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 46 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000101539 (kadastra apzīmējums 05000101539), Balvu ielā 1C k-13 - 501, Daugavpilī 

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

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005100231 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000546612), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 370,00 EUR 

(trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

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

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai Daugavpils tiesā; 

     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. 

 

 

20.§ (67) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310819,  

Samteņu ielā 26, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                            I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

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

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000593929 un 

Nr.100000579231, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.janvāra lēmuma Nr.8 

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

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 

2020.gada 28.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (2.punkts), Domes Finanšu komitejas 2020.gada 

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

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 961 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000310819 (kadastra apzīmējums 05000310819), Samteņu ielā 26, Daugavpilī (turpmāk 
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- Zemesgabals), nosacīto cenu 3160,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit eiro 00 centi) 

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005310077 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000579231), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 3160,00 

EUR (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit 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 zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

 

21.§ (68) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000142812,  

Kungu ielā 9, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                            I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

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

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000525661 un 

Nr.100000592823, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.janvāra lēmuma Nr.8 

“Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.2.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 

2020.gada 28.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (3.punkts), Domes Finanšu komitejas 2020.gada 

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

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 888 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000142812 (kadastra apzīmējums 05000142812), Kungu ielā 9, Daugavpilī (turpmāk - 

Zemesgabals), nosacīto cenu 2480,00 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit eiro 00 centi) 

apmērā. 
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     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju kadastra Nr.05005140052 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000592823), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 2480,00 

EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit 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 zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

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

nodošanas aktu Pircējam. 

 

22.§ (69) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0405, 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 2020.gada 6.februāra atzinumu sēdes, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

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

 

     1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu 1144 m² 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 005 0405, Kauņas ielā 178A, Daugavpilī.  

     2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0405, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

     3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0405, 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 
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juriste), 

 Marika Gabrunova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste), 

 Ingrīda Ilarionova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste). 

     4. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 005 0405, Kauņas ielā 178A, Daugavpilī, izsoles 

noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

 

23.§ (70) 

 

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, 

 dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai 

                                                            I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas 

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

daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 11.7.apakšpunktu, izskatot dzīvokļa Nr.4 Gaismas ielā 

16, Daugavpilī, īrnieces ģimenes locekļa atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 

23.01.2020. ar Nr.112/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa 

īpašuma Nr.4 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 

2020.gada 6.februara atzinumu, Finanšu komitejas 2020.gada 6.februara atzinumu, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.4, 

kadastra numurs 0500 903 3995, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas (kadastra 

apzīmējums 05000211117001) un zemes gabala 2759 m
2
 platībā, kadastra Nr.0500 021 1117, 

584/19390 kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes 

sēdē par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra 

numurs 0500 903 3995, pārdošanu. 

 

 

24.§ (71) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 7319,  

Vienības ielas 4.rajonā, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli 

                                                            I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

3.panta 2.punktu, 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 23.oktobra sēdes protokola izrakstu Nr.6, 2020.gada 20.janvāra nekustamo 
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īpašumu vērtētāja (vārds un uzvārds) iesniegto nekustamā īpašuma, zemes vienības ar 

kadastra numuru 0500 001 7319 (zemes vienības kadastra apz.0500 001 7319), Vienības ielas 

4 rajonā, 195 m
2
 platībā, iespējamo tirgus nomas maksu, Domes Īpašuma komitejas 

2020.gada 6.februāra atzinumu un Domes Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību, 

kadastra apzīmējums 0500 001 7319, Vienības ielas 4 rajonā, Daugavpilī, 195 m
2
 platībā 

(turpmāk - Zemesgabals) bez apbūves tiesības līdz 2022.gada 19.janvārim, piebraukšanas 

nodrošināšanai piegulošajai teritorijai, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli. 

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 250 EUR (divi simti 

piecdesmit eiro) gadā.  

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 un pieņemšanas aktu.          

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

 

25.§ (72) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 027 1202, Stropu 

 pludmales promenādē, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli 

                                                            I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

3.panta 2.punktu, 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 4.decembra sēdes protokola izrakstu Nr.9, Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 28.janvāra 

sēdes protokola izrakstu Nr.1, Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu un 

Domes Finanšu komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  
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1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 0500 027 1202, Stropu pludmales promenādē, Daugavpilī, daļu 20 m
2
 

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

glabāšanas kameru izvietošanai, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli.  

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 161 EUR (viens simts 

sešdesmit viens eiro) gadā.  

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 un pieņemšanas aktu.          

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

 

26.§ (73) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 004 3608,  

Jelgavas ielas 23 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli 

                                                            I.Funte, A.Elksniņš 
 

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

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

3.panta 2.punktu, 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 23.oktobra sēdes protokola izrakstu Nr.2, 2020.gada 17.janvāra nekustamo 

īpašumu vērtētāja (vārds un uzvārds) iesniegto nekustamā īpašuma, zemes vienības ar 

kadastra numuru 0500 004 3608, Jelgavas ielas 23 rajonā, 50 m
2
 platībā, iespējamo tirgus 

nomas maksu, Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 6.februāra atzinumu un Domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 6.februara atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Nodot iznomāšanai rezerves zemes fondā esošās zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 0500 004 3608, Jelgavas ielas 23 rajonā, Daugavpilī, daļu 48 m
2
 platībā (turpmāk 

- Zemesgabals) bez apbūves tiesības līdz 2021.gada 11.februārim, vasaras terases 

novietošanai vasaras sezonas periodā (uz laika periodu no 1.maija līdz 1.oktobrim), rīkojot 

mutisku nomas tiesību izsoli.  

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcenu 24,00 EUR (divdesmit 

četri 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 un pieņemšanas aktu.          

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

 

27.§ (74) 

 

Par dzīvojamās mājas Komunālā ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra 

numurs 0500 900 3943, 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 2019.gada 14.novembra lēmumu Nr.708, Daugavpils pilsētas 

domes izsoles komisijas 2020.gada 22.janvāra izsoles protokolu Nr.3 un sakarā ar to, ka 

(vārds un uzvārds) 22.01.2020. izsludinātajā izsolē ieguva tiesības nopirkt nekustamo 

īpašumu, kadastra numurs 0500 900 3943, Komunālā ielā 5-4, Daugavpilī, ir samaksājis 

pirmo iemaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

     1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra numurs 0500 900 3943, Komunālā ielā 5, 

Daugavpilī, 2020.gada 22.janvāra izsoles rezultātus un noslēgt dzīvokļa īpašuma, kadastra 

numurs 0500 900 3943, pirkuma līgumu ar (vārds un uzvārds), (personas kods), turpmāk – 

Pircējs, par nosolīto cenu 2850 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro).  

     2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz noslēgto 

pirkuma līgumu, norakstīt no pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Komunālā ielā 5, 

Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.4, kadastra numurs 0500 900 3943, kura sastāvā ietilpst 

dzīvoklis Nr.4, mājas (kadastra apzīmējumi 0500 013 4507 001; 002), būvju (kadastra 

apzīmējumi 0500 013 4507 003; 004; 011) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 013 

4507  345/3930 kopīpašuma domājamās daļas, un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentu nodot šo nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 
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28.§ (75) 

 

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra 

numurs 0500 903 4272, 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 2019.gada 14.novembra lēmumu Nr.707, Daugavpils pilsētas 

domes izsoles komisijas 2020.gada 22.janvāra izsoles protokolu Nr.4 un sakarā ar to, ka 

(vārds un uzvārds) 22.01.2020. izsludinātajā izsolē ieguva tiesības nopirkt nekustamo 

īpašumu, kadastra numurs 0500 903 4272, Vaļņu ielā 21-1, Daugavpilī, ir samaksājis pirmo 

iemaksu par atsavināmo nekustamo īpašumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

     1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra numurs 0500 903 4272, Vaļņu ielā 21, 

Daugavpilī, 2020.gada 22.janvāra izsoles rezultātus un noslēgt dzīvokļa īpašuma, kadastra 

numurs 0500 903 4272, pirkuma līgumu ar (vārds un uzvārds), (personas kods), turpmāk – 

Pircējs, par nosolīto cenu 7550 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro).  

     2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz noslēgto 

pirkuma līgumu, norakstīt no pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 21, 

Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.1, kadastra numurs 0500 903 4272, kura sastāvā ietilpst 

dzīvoklis Nr.1, mājas (kadastra apzīmējums 0500 011 1005 001), būvju (kadastra apzīmējumi 

0500 011 1006 002; 004) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1005  524/2052 

kopīpašuma domājamās daļas, un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot šo 

nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

 

29.§ (76) 

 

Par atbalstu rezidentam Pjotram Vorobjovam 

                                                            Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 31.janvāra 

saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” 2.2.2., 2.3.
1
,
  
3.2., 4.1., 

un 4.5. punktu, ņemot vērā starp Domi un Rīgas Stradiņa universitāti (turpmāk – RSU) 

2014.gada 22.oktobrī noslēgto līgumu par pašvaldības stipendiju izmaksu, izskatot SIA 

“Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) 2020.gada 20.janvāra vēstuli 

Nr.1.14/47, Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 13.februāra 

atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1(R.Eigims), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Rezidentam Pjotram Vorobjovam ar 2020.gada.februāri: 

1.1 pārtraukt segt apmācības izdevumus, kas saistīti ar rezidenta apmācību; 

1.2 pārtraukt pašvaldības stipendijas izmaksu 365 EUR (trīs simti sešdesmit pieci euro) 

apmērā. 

1.3 piešķirt Pjotram Vorobjovam pašvaldības stipendiju 220 EUR (divi simti divdesmit 

euro) apmērā ik mēnesi uz visu rezidentūras laiku.  
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2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai veikt pārrēķinu par rezidentam Pjotram 

Vorobjovam piešķirto atbalstu, sākot no 2019.gada 1.oktobra, ņemot vērā  Slimnīcas sniegto 

informāciju. 

 

30.§ (77) 

 

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, daļas nodošanu 

 bezatlīdzības lietošanā biedrībai „FC Lokomotiv Daugavpils” 

                                                            J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

Sēdes vadītājs skaidro deputātiem, ka pēc jautājuma izskatīšanas komitejās tika precizēts 

lēmuma projekta 3.punkts. 

 

Sēdes vadītājs aicina balsot deputātus par labojumiem lēmuma projekta 3.punktā, 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: veikt korekcijas lēmuma projekta 3.punktā. 

 

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

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas      

4.¹ punktu, trešo, 3.¹, piekto un sesto daļu, izskatot biedrības „FC Lokomotiv Daugavpils” 

iesniegumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sporta pārvalde” 2020.gadā 

14.janvārī ar Nr.1.11/11) ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošana telpas Jelgavas ielā 7, 

Daugavpilī, mācību – treniņu procesa nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka biedrības darbība 

veicina sporta attīstību Daugavpils reģionā un to, ka biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta 

2017.gada 16.jūnija lēmumu Nr. 30.6-8.71/151716 piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2020.gada 6.februāra, Daugavpils 

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 6.februāra sēdes 

atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.februara sēdes 

atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 

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

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

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

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „FC 

Lokomotiv Daugavpils” (reģistrācijas Nr.40008255850, juridiskā adrese: Jelgavas iela 29-27, 

Daugavpils) Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra numurs 

0500 003 2501 003, Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, daļu – neapdzīvojamās telpas Nr.10., Nr.16., 

Nr.23., (telpu grupas 002 daļa) un Nr.8., Nr.10., Nr.47., Nr.48., Nr.49., Nr.50., Nr.51, Nr.52., 

Nr.53., Nr.54., (telpu grupas 001 daļa), ar kopējo platību 155 m², kas atrodas ēkas, būves 

kadastra apzīmējums 0500 003 2501 003, pirmajā stāvā un otrajā stāvā, zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 0500 003 2501, 20015 m
2
 platībā 1550/44434 domājamās daļas, un 

Sporta kompleksa „Celtnieks” futbola laukumu kadastra Nr.0500 003 2501, 8250 m² platībā, 

turpmāk – Īpašums, saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā noteikto līdz 2024.gada 31.janvārim, bet 

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

2. Ēkas, būves kadastra apzīmējums 0500 003 2501 003, kopējā bilances vērtība uz 

31.12.2019. ir 129205,19 (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši divi simti pieci euro un 19 

centi) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 003 2501 bilances vērtība uz 

31.12.2019. ir 38959,65 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro 

un 65 centi). 

3. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis ir biedrības “FC Lokomotiv Daugavpils” 

mācību treniņu un sacīkšu procesa nodrošināšana, atbilstoši ar Daugavpils pilsētas 
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pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” saskaņotam grafikam, ievērojot Daugavpils pilsētas 

domē dibinātās profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību – treniņu un sacīkšu 

procesu un futbola komandas, kura piedalās virslīgas čempionātā, mācību – treniņu un sacīkšu 

procesu. 

4. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs.   

5. Biedrība “FC Lokomotiv Daugavpils” ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā 

nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 3.punktā paredzētajam mērķim un lietot to tādējādi, lai 

nepasliktinātu tā stāvokli, nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar to saistītos izdevumus. 

6. Īpašums nododams atpakaļ, ja: 

6.1. Īpašums tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

6.2. biedrībai “FC Lokomotiv Daugavpils” tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss; 

6.3. iestājies 2024.gada 31.janvāris un Daugavpils pilsētas dome nav pieņēmusi lēmumu 

par Īpašuma atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “FC Lokomotiv 

Daugavpils”; 

 

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

1.punktā norādītā termiņa.  

7. Pilnvarot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas Nr. 

90011647754, juridiskā adrese Stacijas iela 47A, Daugavpils) sagatavot un noslēgt līgumu par 

Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “FC Lokomotiv Daugavpils”. 

 

 

31.§ (78) 

 

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums no pamatbudžeta 

 programmas „Augstāko sasniegumu sportistu atbalsts” apstiprināšanu 

                                                            J.Stivriņš, A.Elksniņš 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas noteic 

pašvaldības autonomo funkciju – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, Sporta likuma 13.panta otro daļu,   

ņemot vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmā paredzēto “Mana pils - 

Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un investīciju plānu, Rīcības plāna uzdevumu “S2-5 

Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas” paredzēto S2-5-1 pasākumu - veicināt 

vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa sacensību un čempionātu rīkošanu, kā arī S2-5-3 

pasākumu - atbalstīt augstas klases sportistus un komandas, lai sasniegtu lielāku augstas 

klases sportistu un komandu skaitu; 

saskaņā ar Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam “Sports – dzīves 

kvalitātei” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666, 

turpmāk - Pamatnostādnes), kurās viens no definētajiem sporta politikas virzieniem izvirzīts 

augstu sasniegumu sports, plānojot Pamatnostādņu īstenošanas avotu arī pašvaldības budžeta 

līdzekļus, 

atbalstot augstu sasniegumu sporta sportistu startus un dalību starptautiskajā līmenī 

(Eiropas un Pasaules līmeņa sacensības), pārstāvot Latviju un tādejādi veicinot Daugavpils 

pilsētas tēla atpazīstamību pasaulē, 

ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.februāra atzinumu un Domes 

Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 13.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 13.februara noteikumus Nr.3  

“Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums no pamatbudžeta programmas “Augstāko sasniegumu 

sportistu atbalsts””. 

2. Veikt apropriācijas samazināšanu Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.9000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) pamatbudžeta programmā „Augstāko sasniegumu sportistu 

atbalsts” par 90 000.00 EUR saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” (reģ.Nr. 

90011647754, juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpilī) pamatbudžeta programmā „Augstāko 

sasniegumu sportistu atbalsts” par 90 000.00 EUR saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 13.februāra noteikumi Nr.3 “Kārtība, kādā  

tiek piešķirts finansējums no pamatbudžeta programmas “Augstāko sasniegumu 

sportistu atbalsts””.  

2. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „ Augstāko sasniegumu  

sportistu atbalsts” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

 

3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

programmas „Augstāko sasniegumu sportistu atbalsts” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2020.gadam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.25  
   
 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs                     (personiskais paraksts)                           A.Elksniņš  

                                                                                                                                                          

 

Protokoliste                                   (personiskais paraksts)                            S.Rimicāne   

 

 


