
                                                            
  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

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

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

 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

 

2020.gada 27.febuārī                                                                                               Nr.7 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par atļauju sadarbības līguma noslēgšanai ar Labklājības ministriju Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” dalībai projektā „Profesionāla sociālā darba 

attīstība pašvaldībās”. 

2. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

3. Par grozījumiem J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas nolikumā. 

4. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 

pārskatu par darba plāna 2019.gadam izpildi un darba plānu 2020.gadam. 

5. Par iestāšanos biedrībā “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA”. 

6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta padomes nolikumā. 

7. Par apropriācijas pārdali. 

8. Par apropriācijas pārdali. 

1. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākuma īstenošanai. 

9. Par atbalstu projektam „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas 

reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”. 

10. Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās 

infrastruktūras attīstība III kārta”. 

11. Par atbalstu projektam „Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas ēkas izbūvei Spaļu 

ielas rajonā, Daugavpilī”. 

12. Par atbalstu projektam „Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”. 

13. Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas 

pašvaldības ēkā Vienības ielā 30, Daugavpilī”. 

14. Par Daugavpils Inovāciju centra attīstības stratēģijas 2020.-2025.gadam 

apstiprināšanu. 

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”. 

16. Par atļauju N.Kožanovai savienot amatus. 

17. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr.677 

„Par AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) 

pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu”. 
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18. Par K.Junkules iecelšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils 

Ledus sporta skola”” direktora amatā. 

19. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 29.08.2019. lēmumā Nr.536. 

20. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 005 0312 nodošanu atsavināšanai. 

21. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 028 3730 nodošanu atsavināšanai. 

22. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1783, nodošanu atsavināšanai. 

23. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 026 0018 nodošanu atsavināšanai. 

24. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0022, pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā. 

25. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” Daugavpils pilsētas domei nekustamo īpašumu iegādei. 

26. Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.259 punkta 1.2 

atcelšanu. 

27. Par grozījumiem daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par 

speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”. 

28. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu. 

29. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā Nr.36 “Par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai”. 

30. Par zemes vienības Īsās ielas 13 rajons, Daugavpils, 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.Ugarinko,  G.Vanaga, I.Šalkovskis 

                                D.Krīviņa, J.Oļenovs, A.Kokina, I.Funte 

 

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                       E.Kuzmina, K.Galvāne, I.Maksimčika, A.Titova, J.Stivriņš,  

                                       V.Kozlovska, K.Junkule        

                                         

- plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                        I.Dunaiskis, A.Fedotovs 

 

SĒDI PROTOKOLĒ    - Domes protokolu lietvedības pārzines p.i. I.Šindina 

 

1.§ (81) 

 

Par atļauju sadarbības līguma noslēgšanai ar Labklājības ministriju  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” dalībai 

 projektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 

                                                E.Kuzmina, A.Elksniņš 

 

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

kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumu Nr.686 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti 

un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma 



3 
 

"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" 11.2.apakšpunktu un 12.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) Sociālo jautājumu 2020.gada 20.februāra 

atzinumu un Domes Finanšu komitejas 2020.gada 20.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 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests” (turpmāk – 

Dienests) noslēgt sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju, kā sadarbības partneri dalībai 

projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (turpmāk – projekts).  

2. Dienests nodrošina sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides -  

apmācību organizēšanu un finansējuma saņemšanu atbilstoši projekta un sadarbības līguma 

nosacījumiem. 

 

Pielikumā: 1. Projekta apraksts; 

                   2. Sadarbības līguma projekts. 

 

2.§ (82) 

 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

                                                K.Galvāne, 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 trešo daļu, trešo prim daļu un sesto daļu, izskatot Latgales 

Centrālās bibliotēkas 2020.gada 27.janvāra vēstuli Nr.1.-15./7 „Par līguma termiņa 

pagarināšanu”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

2020.gada 20.februāra atzinumu, Finanšu komitejas 2020.gada 20.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. Nodot bezatlīdzības lietošanā Latgales Centrālajai bibliotēkai (reģ.Nr.90000066637, 

juridiskā adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils) Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašuma daļu – telpas ēkā Daugavpilī, Komunālā ielā 2 (kadastra apzīmējums 

0500 013 3502 001) 160,6 m2 platībā (turpmāk – telpas), kas būves kadastrālās uzmērīšanas 

lietas -1.stāva plāna telpu grupas eksplikācijā atzīmētas ar Nr.001-183, 001-184, 001-185, 

001-186, 001-187, 001-239, 001-240 un ēkai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 

0500 013 3502) 16312 m2 platībā, Komunālā ielā 2, Daugavpilī, 1606/59441 domājamās 

daļas (turpmāk – zemesgabals). 

2. Ēkas kopējā bilances vērtība uz 31.01.2020. ir 1138628,40 EUR (viens miljons viens 

simts trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro un 40 centi). Zemesgabala 

bilances vērtība uz 31.01.2020. ir 17693,41 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti 

deviņdesmit trīs euro un 41 cents). 

3. Telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem. 

4. Telpu bezatlīdzības lietošanas mērķis – nodrošināt Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles – Pārdaugavas bibliotēkas darbību.  

5. Nododamo telpu stāvoklis ir apmierinošs. 

6. Latgales Centrālā bibliotēka ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas 

tikai lēmuma 4.punktā paredzētajam mērķim un lietot minētās telpas tā, lai nepasliktinātu to 

stāvokli. 
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7. Latgales Centrālā bibliotēkai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā 

nodotās telpas atpakaļ J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai šādos gadījumos:  

7.1. pēc lēmuma 3.punktā norādītā termiņa notecējuma;  

7.2. ja telpu bezatlīdzības lietošanas līgums tiek lauzts pirms lēmuma 3.punktā norādītā 

termiņa. 

8. Uzdot J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolai sagatavot un noslēgt līgumu par telpu 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latgales Centrālā bibliotēkai, paredzot pienākumu segt visus 

ar bezatlīdzības lietošanā nodoto telpu uzturēšanu saistītos izdevumus (elektroenerģija, 

apkure, ūdens, kanalizācija u.c.). 

 

3.§ (83) 

 

Par grozījumiem J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas nolikumā 

                                                K.Galvāne, A.Elksniņš 

 

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

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

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 20.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: 

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta lēmumu Nr.341 “Par J.Raiņa 

Daugavpils 6.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā J.Raiņa Daugavpils 

6.vidusskolas nolikumā šādus grozījumus: 

1. Izteikt nolikuma 1.3.punktu šādā redakcijā: 

“1.3. Izglītības iestādei ir sava simbolika, zīmogs ar mazo valsts ģerboni, zīmogs ar 

Daugavpils pilsētas ģerboni un noteikta parauga veidlapa.” 

2. Svītrot nolikuma 3.3.2., 3.3.3.apakšpunktus.  

3. Papildināt nolikumu ar 3.3.7., 3.3.8. un 3.3.9.apakšpunktiem šādā redakcijā: 

“3.3.7. vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111); 

3.3.8. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015621); 

3.3.9. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem (kods 21015521).” 

 

4.§ (84) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 

pārskatu par darba plāna 2019.gadam izpildi un darba plānu 2020.gadam 

                                               I.Maksimčika, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumus Nr.36 „Daugavpils 

pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums” 5.3. un 5.5. 

punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

2020.gada 20.februāra atzinumu un Finanšu komitejas 2020.gada 20.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 Aģentūras pārskatu par darba plāna 2019.gadam izpildi (pielikumā). 

2. Apstiprināt Aģentūras darba plānu 2020.gadam (pielikumā). 

 

Pielikumā: 1. Aģentūras pārskats par darba plāna 2019.gadam izpildi. 

                   2. Aģentūras darba plāns 2020.gadam. 

 

5.§ (85) 

 

Par iestāšanos biedrībā “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA” 

A.Titova, L.Jankovska, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Elksniņš 

 

L.Jankovska jautā, kādas priekšrocības Jūs iegūsiet, ja lēmuma projekts būs apstiprināts? 

A.Titova atbild, ka biedrība “Latvijas Cīņas federācija” ir maksātnespējīga, tāpēc mums 

jāizstājas no tās un jāiestājas citā federācijā, lai piedalītos sacensībās. 

L.Jankovska jautā, kāda ir biedru naudu atšķirība? 

A.Titova atbild, ka atšķirības nav, tā sastāda 200,00 EUR gadā. 

J.Lāčplēsis jautā, vai federācija ir atzīta ar Izglītības ministriju un Sporta padomi? 

A.Titova atbild, ka jā, tā ir atzīta ar Latvijas Sporta federāciju padomi. 

I.Prelatovs jautā, vai biedrībai “Latvijas Cīņas federācijai” palika parādi iestādēm un cik 

lieli? 

A.Titova atbild, ka attiecībā uz sporta skolu, parādu nav, bet citām iestādēm ir, bet nav 

informācijas cik lieli tie ir. 

 

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

likuma 10.panta 3.1 daļu, ņemot vērā biedrības “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS 

FEDERĀCIJA” 2020.gada 30.janvāra vēstuli Nr.2020/01/12, Daugavpils pilsētas domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 20.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. Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei 

“Daugavpils Individuālo sporta veidu skolu” izstāties no biedrības “Latvijas Cīņas 

federācija”, reģ.Nr. 40008032790.  

2. Pieteikt par biedru biedrībā “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA”  

reģ.Nr. 40008260071, Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestādi “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” reģ.Nr.40900021067. 

3. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

“Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktorei A.Titovai iesniegt dokumentus 

biedrībā “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA”. 

 

6.§ (86) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta padomes nolikumā 

J.Stivriņš, I.Kokina, I.Prelatovas, A.Elksniņš 

 

I.Kokina jautā, kas ir “Sporta padome”? 

J.Stivriņš atbild, ka “Sporta padome” ir Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 

izveidota konsultatīva institūcija, kura veicina sporta attīstību, veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu un ar aktīvo atpūtu saistītus jautājumus Daugavpils pilsētā. 
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I.Kokina jautā, kas ir padomes biedri un pārstāvji? 

J.Stivriņš atbild, ka padomes sastāvs ir bijis noteikts 2016.gada nolikumā otrajā punktā, 

bet sakarā ar izmaiņām amatu nosaukumos ir nepieciešams grozīt nolikumu.   

I.Prelatovas jautā, vai grozījumi attiecas uz augstiem sasniegumiem sportā? 

J.Stivriņš atbild, ka neattiecas. 

 

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

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 20.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: 

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas Sporta padomes nolikumā Nr.17 (turpmāk - nolikums), kas 

apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr.606 “Par 

Daugavpils pilsētas Sporta padomes izveidošanu” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt nolikuma 1.4.punktā vārdus “Domes Sporta un jaunatnes departaments” ar 

vārdiem “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde””. 

2. Izteikt nolikuma 2.1.1. un 2.1.2.punktus sekojošā redakcijā:  

a. “2.1.1.Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs;  

b. “2.1.2.Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks;” 

3. Svītrot nolikuma 2.1.3., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.8. punktus. 

4. Papildināt nolikumu ar 2.1.9.punktu sekojošā redakcijā: 

a. “2.1.9. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors;” 

5. Izteikt nolikuma 2.2.punktu sekojošā redakcijā: 

a. “2.2. Padomes darbā var tikt pieaicināti eksperti, kuriem ir padomdevēja tiesības. Par 

nepieciešamību pieaicināt ekspertus lemj Padome.” 

 

7.§ (87) 

 

Par apropriācijas pārdali 

                                                E.Ugarinko, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 2020.gada 20.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: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

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

Daugavpilī) pamatbudžeta apakšprogrammās “Pašvaldības līdzfinansējums nekustamā 

īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai", “Pašvaldības 

līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai un 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”, “Pašvaldības līdzfinansējums 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”  saskaņā ar 

pielikumiem. 

 

Pielikumā:   
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1. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas “Pašvaldības  

līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai 

kanalizācijas sistēmai" ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020.gadam grozījumi. 

2. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas “Pašvaldības 

līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai un 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020.gadam 

grozījumi. 

3. Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas “Pašvaldības 

līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020.gadam grozījumi. 

 

8.§ (88) 

 

Par apropriācijas pārdali 

                                                E.Ugarinko, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 2020.gada 20.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: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

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

Daugavpilī) pamatbudžeta apakšprogrammā “Vēlēšanu komisija" saskaņā ar pielikumu. 

Pielikumā:  Daugavpils pilsētas domes  pamatbudžeta apakšprogrammas “Vēlēšanu komisija” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020.gadam grozījumi. 

 

9.§ (89) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākuma īstenošanai 

                                                G.Vanaga, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2020.gada20.februāra atzinumu un Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 20.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. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” 46 089 EUR (četrdesmit seši tūkstoši astoņdesmit deviņi euro 00 centi) apmērā 

jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākuma īstenošanai pašvaldībā. 

2. Apstiprināt ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus 2020.gadam: 

2.1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules 

iela 7, Daugavpils) 16 254 EUR apmērā saskaņā ar 1.pielikumu; 

2.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, 

juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils) 16 823 EUR apmērā saskaņā ar 2.pielikumu; 
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2.3. Daugavpils Marka Rotko mākslas centram (reģ.Nr.90009938567, juridiskā adrese: 

Mihaila iela 3.Daugavpils)  3 250 EUR apmērā saskaņā ar 3.pielikumu; 

2.4. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Krievu kultūras centrs” 

(reģ.Nr.900000957223, juridiskā adrese: Varšavas iela 14, Daugavpils) 1 626 EUR apmērā 

saskaņā ar 4.pielikumu; 

2.5. Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 

1, Daugavpilī) 8 136 EUR apmērā saskaņā ar 5.pielikumu. 

 

Pielikumā:  

1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  pamatbudžeta programmas „Jauniešu vasaras 

nodarbināšanas pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam; 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” pamatbudžeta programmas 

„Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2020.gadam; 

3. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pamatbudžeta programmas „Jauniešu vasaras 

nodarbināšanas pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam; 

4. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” pamatbudžeta 

programmas „Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2020.gadam; 

5. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Jauniešu vasaras 

nodarbināšanas pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

 

10.§ (90) 

 

Par atbalstu projektam „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas 

reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” 

                                                D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

2014. - 2020. gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra 

noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes 

Attīstības komitejas 2020.gada 27.februāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas sēdes 2020.gada 20.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 projekta “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas 

veicināšana un pieejamības uzlabošana” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu  

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

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases 

kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības 

programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai saskaņā ar 

projekta īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budžeta līdzekļiem un aizņemtajiem 

līdzekļiem.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam J. Lāčplēsim. 
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Pielikumā: Projekta “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas   

veicināšana un pieejamības uzlabošana” apraksts. 

 

11.§ (91) 

 

Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās 

infrastruktūras attīstība III kārta” 

                                               D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

2014. - 2020. gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra 

noteikumiem Nr. 645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes 

Attīstības komitejas 2020.gada 27.februāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas sēdes 2020.gada 20.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 projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās 

infrastruktūras attīstība III kārta” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu  

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

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases 

kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru 

pašvaldībās” ietvaros. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai saskaņā ar 

projekta īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budžeta līdzekļiem un aizņemtajiem 

līdzekļiem.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam J. Lāčplēsim. 

 

Pielikumā: Projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās  

infrastruktūras attīstība III kārta” apraksts. 

 

12.§ (92) 

 

Par atbalstu projektam „Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas ēkas izbūvei Spaļu 

ielas rajonā, Daugavpilī” 

                                                D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

2014. - 2020. gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra 

noteikumiem Nr.593 “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 

noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2020.gada 27.februāra atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2020.gada 20.februāra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 
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L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt projekta “Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas ēkas izbūvei Spaļu ielas 

rajonā, Daugavpilī” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu 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” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas 

“Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālās nozīmes attīstības centru 

pašvaldībās” ietvaros. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai saskaņā ar 

projekta īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budžeta līdzekļiem un aizņemtajiem 

līdzekļiem.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam J. Lāčplēsim. 

 

Pielikumā: Projekta “Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas ēkas izbūvei Spaļu ielas 

rajonā, Daugavpilī” apraksts. 

 

13.§ (93) 

 

Par atbalstu projektam „Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” 

                                                D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

Debates: A.Broks, L.Jankovska 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra 

noteikumiem Nr.537 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes 

"Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi”, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un 

izglītība” aktivitātes “Inovāciju centri” iepriekš noteikto projektu vērtēšanas nolikumu, 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēdes 2020.gada 27.februāra atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2020.gada 20.februāra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (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 – 1(A.Broks), Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” sagatavošanu un 

īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 

2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros.  

2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai, saskaņā ar 

līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem, no pašvaldības budžeta vai aizņemtajiem 

līdzekļiem.  

3. Noslēgt partnerības līgumus ar projekta partneriem, saskaņā ar līguma par projekta 

īstenošanu nosacījumiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam J.Lāčplēsim.  
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Pielikumā:  Projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” apraksts 

 

14.§ (94) 

 

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas 

pašvaldības ēkā Vienības ielā 30, Daugavpilī” 

                                                D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 

2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta 

noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā 

atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību 

ēkās” īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēdes 

2020.gada 27.februāra atzinumu, Finanšu komitejas sēdes 2020.gada 20.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 projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības 

ēkā Vienības ielā 30, Daugavpilī” pieteikuma sagatavošanu 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu 

iesniegumu atlases kārtas ietvaros. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai, saskaņā ar 

projekta īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai aizņemtajiem 

līdzekļiem. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam J.Lāčplēsim.  

 

Pielikumā: Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 

Vienības ielā 30, Daugavpilī” apraksts. 

 

15.§ (95) 

 

Par Daugavpils Inovāciju centra attīstības stratēģijas 2020.-2025.gadam apstiprināšanu 

                                                V.Kozlovska, A.Elksniņš 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.737 

„Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 52.punktu, 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2020.gada 27.februāra atzinumu, Daugavpils 

pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 20.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: 

 

Apstiprināt Daugavpils Inovāciju centra attīstības stratēģiju 2020. – 2025. gadam. 
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Pielikumā: Daugavpils Inovāciju centra attīstības stratēģija 2020. – 2025. gadam. 

 

16.§ (96) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” 

                                                Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2020.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.1 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam”, Domes 2016.gada 

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

apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20 “Par noteikumu apstiprināšanu”,  

12., 24. un 26.punktu, ņemot vērā Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrības "Ilgas" 

(reģ.Nr.40008071196) 2020.gada 31.janvāra pieteikumu, Invalīdu sporta biedrības "SOLIS 

PLUS" (reģ.Nr.40008277843) 2020.gada 05.februāra pieteikumu, biedrības „Daugavpils 

pilsētas invalīdu biedrība” (reģ.Nr.40008086609) 2020.gada 22.janvāra pieteikumu 

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 20.februāra atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 20.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. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai "Ilgas" 

(reģ.Nr.40008071196) 7479,14 EUR (septiņi tūkstotis četri simti septiņdesmit deviņi euro un 

14centi) apmērā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” 

līdzfinansēšanai.  

2. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” 

(reģ.Nr.40008086609) 7195,13 EUR apmērā (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci 

euro un 13 centi) apmērā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu 

grupām” līdzfinansēšanai.  

3. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu Invalīdu sporta biedrībai "SOLIS PLUS" 

(reģ.Nr.40008277843) 774,56 EUR (septiņi simti septiņdesmit četri euro un 56  centi) apmērā 

aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.  

4. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

17.§ (97) 

 

Par atļauju N.Kožanovai savienot amatus 

                                               Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

Deputāte N.Kožanova nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

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

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punkta 
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b) apakšpunktu, 8.
1
panta piektās daļas 1.un 2.punktu, izskatot N.Kožanovas iesniegumu ar 

lūgumu atļaut savienot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” 

vadītāja amatu ar Daugavpils pilsētas domes deputāta amatu,  

izvērtējot to, ka šo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Atļaut Nataļjai Kožanovai savienot vadītāja amatu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādē „Krievu kultūras centrs” ar Daugavpils pilsētas domes deputāta amatu. 

 

18.§ (98) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr.677 

„Par AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļu (akciju) 

pārdošanas nosacījumu apstiprināšanu” 

J.Oļenovs, L.Jankovska, A.Elksniņš 

 

L.Jankovska jautā, kāpēc ir nepieciešams šāds lēmuma projekts, un kāpēc ir aktuāls 

jautājums par kapitāldaļu pārdošanu? 

J.Oļenovs atbild, ka jautājums ir aktuāls no 2015.gada, kad bija pieņemts lēmums par 

kapitāldaļas pārdošanu, bet sakarā ar to, ka pirmajā izsoles periodā nebija neviena pretendenta 

uz kapitāldaļas pirkšanu, pēc līguma nosacījumiem mums ir nepieciešams apstiprināt kapitāla 

daļas cenas samazinājumu. 

 

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

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 138.panta pirmo daļu, 142.pantu, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.247 „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu akciju sabiedrībā 

„Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums””, ar kuru nolemts pārdot Daugavpils 

pilsētas domei piederošās kapitāla daļas (akcijas) akciju sabiedrībā “Daugavpils specializētais 

autotransporta uzņēmums”, pilnvarojot AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 

(iepriekšējais nosaukums VAS „Privatizācijas aģentūra”) veikt kapitāla daļu (akciju) 

pārdošanu, 2014.gada 19.jūnijā starp Daugavpils pilsētas domi un AS „Publisko aktīvu 

pārvaldītājs Possessor” noslēgto sadarbības līgumu,  

izskatot AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 2020.gada 6.februāra vēstuli 

Nr.1628, ievērojot Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas 2020.gada 

20.februāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 20.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: 

  

Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

„1. Apstiprināt AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izstrādātos kapitāla daļu 

(akciju) akciju sabiedrībā „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pārdošanas 

nosacījumus, akceptējot vienas kapitāla daļas (akcijas) pārdošanas cenu 5,24 EUR apmērā, 

Daugavpils pilsētas domei un valstij piederošās kapitāla daļu (akciju) paketes cenu 813 

572,88 EUR apmērā.”. 
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19.§ (99) 

 

Par K.Junkules iecelšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils 

Ledus sporta skola”” direktora amatā 

A.Kokina, A.Broks, K.Junkule, L.Jankovska, A.Elksniņš 

 

A.Broks jautā, kādas trīs nozīmīgākās lietas Jūs veiksiet pirmajos trīs mēnešos? 

K.Junkule atbild, ka turpinās piesaistīt potenciālos audzēkņus Ledus sporta skolai, 

turpinās sadarboties ar pašvaldību un pilsētas domi, lai noslogotu ledu un panāktu, lai blakus 

Ledus hallei būtu uzbūvēta slidotava ārā kā  arī sadarbosies ar citām institūcijām, lai 

paaugstinātu ledus sporta skolas imidžu pilsētā. 

L.Jankovska jautā, kurš no uzdodamajiem jautājumiem pretendentiem bija 

vissarežģītākais? 

K.Junkule atbild, ka vissarežģītākais bija jautājums par angļu valodu. 

L.Jankovska jautā, kāds ir jūsu vaļas prieks, vai tas ir saistīts ar sportu? 

K.Junkule atbild, ka protams, ka saistīts, jo es peldu, skrienu un tamlīdzīgs. 

L.Jankovska lūdz tiem, kas sastāda šos nolikumus un noteikumus, pavērot pretendentiem 

uzdodamo jautājumu klāstu un noformulēšanas korektumu. 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumu Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu 

(izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu 

pretendentu atlasei” 14. un 15.punktu, ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – 

Dome) priekšsēdētāja 2019.gada 12.novembra rīkojumu Nr.259 „Par komisijas izveidošanu 

pretendentu atlasei Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes 

“Daugavpils Ledus sporta skola” direktora amatam” izveidotās komisijas 2020.gada 

14.janvāra sēdes protokolu Nr.3, Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 14.februāra 

vēstuli Nr.4-7e/20/487 “Par saskaņojumu Kristīnes Junkules iecelšanai amatā”,  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 Kristīni Junkuli profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus 

sporta skola” direktora amatā. 

 

20.§ (100) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 29.08.2019. lēmumā Nr.536 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Daugavpils pilsētas 

domes 2019.gada 29.augusta lēmumu Nr.536 „Par zemes vienības Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, 

pārdošanu izsolē”, sakarā ar to, ka 2019.gada 23.oktobra izsludinātajā izsolē zemes vienība 

Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, netika pārdota, jo nepieteicās neviens pretendents, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2020.gada 28.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (4.punkts), Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 20.februara atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

 

Pazemināt zemes vienības 4735 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 05000361406 

(kadastra Nr.05000361406), Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, nosacīto cenu (15002,00 EUR) par 

20% un noteikt izsoles sākumcenu 12000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro 00 centi) apmērā 

un izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr.536 „Par zemes 

vienības Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, pārdošanu izsolē” šādus grozījumus: 

    1. izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: 

    1.1. “1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības 4735 m
2 

platībā, 

kadastra apzīmējums 05000361406, Vaļņu ielā 30, Daugavpilī (turpmāk Objekts), izsoles 

sākumcenu 12000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro 00 centi).”; 

    1.2. lēmuma 2.punkta otrajā teikumā vārdus “viena gada laikā” aizstāt ar vārdiem “sešu 

mēnešu laikā”. 

    2. Lēmuma pielikumā “Zemes vienības Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, Izsoles noteikumi”:  

    2.1. izteikt 7.punktu šādā redakcijā: „7. Objekta izsoles sākumcena 12000,00 EUR 

(divpadsmit tūkstoši eiro 00 centi)”; 

    2.2.  aizstāt 9.punktā vārdus “viena gada laikā” ar vārdiem “sešu mēnešu laikā”; 

    2.3.  izteikt 11.punktu šādā redakcijā: “11. Samaksa par Objektu tiek realizēta, 

pārskaitot naudu vienā no Daugavpils pilsētas domes (reģistrācijas Nr.90000077325) 

kontiem:  

 Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22; 

 Nr.LV47RIKO0002011004423, Luminor Bank AS, RIKOLV2X; 

 Nr.LV10UNLA0005011130526, AS „SEB banka”, UNLALV2X; 

 Nr.LV29NDEA0000082624242, Luminor Bank AS, NDEALV2X; 

 Nr.LV69HABA0001402041250, AS „SWEDBANK”, HABALV22.”; 

     2.4. izteikt 15.punktu šādā redakcijā: “15. Izsoles dalībnieki uz Objekta izsoli var 

reģistrēties Daugavpils pilsētas domē K.Valdemāra ielā 1, 7.kabinetā oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis” sludinājumā noteiktajā termiņā (darbdienās Domes darba laikā), iepriekš 

samaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (12000,00 eiro) – 1200,00 

EUR (viens tūkstotis divi simti  eiro 00 centi) ar atzīmi  - „zemes vienības Vaļņu ielā 30, 

Daugavpilī, izsoles nodrošinājums” un reģistrācijas maksu 100,00 EUR ar atzīmi – „zemes 

vienības Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, izsoles reģistrācijas maksa”. Nodrošinājums un 

reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgās naudas summas ir ieskaitītas vienā 

no izsoles noteikumu 11.punktā norādītajiem banku kontiem.”;  

     2.5.  izteikt 59.punktu šādā redakcijā: “59. Izsoles organizētājs ir tiesīgs neapstiprināt 

izsoles rezultātus, ja: 

      1) ir pieļauta atkāpe no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma; 

      2) ir pieļauta atkāpe no šajos Izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības; 

      3) tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

      4) tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

5) atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai  

nebija tiesību piedalīties izsolē.” 

 

21.§ (101) 

 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 005 0312 nodošanu atsavināšanai 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 
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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 20.februāra atzinumu, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2020.gada 20.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      

1361 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 005 0312, Kauņas ielā 184B, Daugavpilī. 

2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0312, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 0312, pārdošanu izsolē organizēt 

izsoles komisijai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Aleksejs Nikolajevs (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs). 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece: 

Aija Vilcāne (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma 

atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja). 

Komisijas locekļi: Svetlana Kraine (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

juriste), 

 Marika Gabrunova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste), 

 Ingrīda Ilarionova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste). 

     4. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 005 0312, Kauņas ielā 184B, Daugavpilī, izsoles 

noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

22.§ (102) 

 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 028 3730 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 20.februāra atzinumu, Daugavpils pilsētas 

domes Finanšu komitejas 2020.gada 20.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 43 m² 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 3730, Butļerova ielā 1 k-8-185, Daugavpilī. 

2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3730, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 028 3730, pārdošanu izsolē organizēt 

izsoles komisijai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Aleksejs Nikolajevs (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs). 

Komisijas priekšsēdētāja Aija Vilcāne (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma 
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vietniece: atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja). 

Komisijas locekļi: Svetlana Kraine (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

juriste), 

 Marika Gabrunova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste), 

 Ingrīda Ilarionova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste). 

4. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 028 3730, Butļerova ielā 1 k-8-185, Daugavpilī, izsoles 

noteikumus, apstiprinot tos Domes sēdē. 

 

23.§ (103) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1783, nodošanu atsavināšanai 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

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

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

atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Domē 27.01.2020. ar Nr.122/1.2.-16), ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2020.gada 20.februāra atzinumu, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 20.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 apbūvētu zemes gabalu 44 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 

1783, Balvu ielā 1C k-20, 689, Daugavpilī. 

2. Atsavināmā zemes gabala novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai un tā nosacīto cenu noteikt 

ne zemāku par izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības īpašuma tiesību uz zemes gabala 

nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

 

24.§ (104) 

 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 026 0018 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. 20.februāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 20.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, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu      

1995 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0018 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 

026 0021). 
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2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 026 0018, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 026 0018, pārdošanu izsolē organizēt 

izsoles komisijai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Aleksejs Nikolajevs (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītājs). 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece: 

Aija Vilcāne (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma 

atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja). 

Komisijas locekļi: Svetlana Kraine (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

juriste), 

 Marika Gabrunova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste), 

 Ingrīda Ilarionova (Domes Nekustamā īpašuma nodaļas 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste). 

4. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 026 0021, izsoles noteikumus, apstiprinot tos Domes 

sēdē. 

 

25.§ (105) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0022, pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 11.panta trešās daļas 2.punktu, 11.panta ceturto daļu, 12.panta pirmo un 

otro daļu, Ministru kabineta 13.08.2013. noteikumu Nr.535 “Noteikumi par publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu”, PAS „Daugavpils 

siltumtīkli” 07.11.2019. vēstuli Nr.1.1-12/2315e, 20.11.2019. akcionāru sapulces protokolu 

Nr.2019/13, ievērojot ar Daugavpils pilsētas domes 28.12.2013.lēmumu Nr.651 apstiprināto 

noteikumu Nr.3 “Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs” 4.punktu, ņemot vērā to, ka zemes gabals ar 

kadastra apzīmējumu 0500 021 0022, ir nepieciešams Daugavpils pilsētas pašvaldības 

autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo 

zonu ierīkošana un uzturēšana), izpildei, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 

2020.gada 20.februāra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 

20.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. Pieņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā dāvinājumu no pašvaldības akciju 

sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” (vienotais reģistrācijas Nr.41503002945), zemes gabalu 

1614 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 021 0022, kas ir nepieciešams Daugavpils pilsētas 

pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 

un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; parku, 

skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), izpildei ar kadastrālo vērtību 3160,00 EUR 

(trīs tūkstoši viens simts sešdesmit eiro 00 centi). 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam organizēt 

Dāvinājuma līguma slēgšanu. 
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3. Uzdot pašvaldības akciju sabiedrībai “Daugavpils siltumtīkli” (vienotais reģistrācijas 

Nr.41503002945) veikt nepieciešamās darbības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 

021 0022 reģistrēšanai Daugavpils tiesā, kā patstāvīgu nekustamo īpašumu.  

 

26.§ (106) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” Daugavpils pilsētas domei nekustamo īpašumu iegādei 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 20.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. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem”  Daugavpils pilsētas domei 24 337 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti 

trīsdesmit septiņi euro 00 centi ) apmērā, t.sk. zemesgabala iegādei Kandavas ielā 21, 

Daugavpilī, Kandavas ielā 23A, Daugavpilī par summu 7 345 EUR un Raiņa ielā 27, 

Daugavpilī, ¾ domājamās daļas iegādei  par summu 16 992 EUR.  

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta apakšprogrammas “Nekustamā 

īpašuma iegāde, nojaukšana, teritoriju attīstība” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus 

2020.gadam, saskaņā ar pielikumu.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta  apakšprogrammas “Nekustamā īpašuma 

iegāde, nojaukšana, teritoriju attīstība” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2020.gadam.  

 

27.§ (107) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.259 punkta 1.2 atcelšanu 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāta 15.10.2019. vēstuli Nr.06-05/248 (reģ. Domē 

15.10.2019. ar Nr.3000/1.2.-6), Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides 

komisijas 2020.gada 23.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: 

 

  Atcelt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.259 punktu 1.2. 

 

28.§ (108) 

 

Par grozījumiem daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par 

speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu” 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 
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Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.¹ panta pirmo 

daļu un  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr.25 

“Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” 2.punktu, ņemot vērā 

Domes Mājokļu komitejas 2020.gada 20.februāra atzinumu,  Domes Īpašuma komitejas 

2020.gada 20.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: 

 

Izdarīt Domes 25.08.2016. Lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās 

telpas  statusa noteikšanu” grozījumus un papildināt ar 1.46., 1.47. un 1.48.apakšpunktiem 

šādā redakcijā:  

“1.46. dzīvoklis Nr.14 Balvu ielā 3A, Daugavpilī; 

  1.47. dzīvoklis Nr.11 Jātnieku ielā 77, Daugavpilī; 

  1.48. dzīvoklis Nr.98, Viršu ielā 48, Daugavpilī.” 

 

29.§ (109) 

 

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

privātpersonas iesniegumu par attiekšanos no zemes nomas tiesībām un ņemot vērā, ka zemes 

lietotājs miris, 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 zaudējušiem šādus Daugavpils pilsētas domes lēmumu apakšpunktus: 

1.1. 2013.gada 11.jūnija lēmuma Nr.255 1.1.apakšpunktu: Vārds Uzvārds, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, dzīv.Gaismas ielā 24-12, zemes platībā 300m2, kadastra Nr.0500 019 1501, 

Gajoka rajonā. 

1.2. 2020.gada 30.janvāra lēmuma Nr.36 1.3.apakšpunktu: Leonīdam Osipovam, personas 

kods 021057-10279, dzīv.Gaismas ielā 16-19, Daugavpilī, zemes platībā 60m
2
, kadastra 

Nr.0500 020 0802 (kadastra apz.0500 020 0802), Ruģeļu rajonā (miris). 

 

30.§ (110) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā Nr.36 “Par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai” 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, sakarā ar nepieciešamību precizēt zemes platību 

Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra lēmuma Nr.36 “Par zemes nomas tiesību 

piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai” 1.10. apakšpunktā, aizstājot iznomājamā zemesgabala 

platību “700 m
2
” ar “590m

2
”, 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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Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra lēmuma Nr.36  “Par zemes nomas 

tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai”  1.10. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“1.10. Vārds Uzvārds, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. Strādnieku ielā 68-11, 

Daugavpilī, zemes platībā 590m
2
, kadastra Nr.0500 036 2305 (kadastra apz. 0500 036 2305), 

Cietokšņa rajonā (Daugavas ielā 40). 

31.§ (111) 

 

Par zemes vienības Īsās ielas 13 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu 

                                               I.Funte , A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 28.novembra lēmuma 

Nr.736 “Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181007, Īsās ielas 13 rajonā, 

Daugavpilī, pārdošanu” 3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma Īsā 

iela 11A, Daugavpils (zemesgrāmatas nodalījums Nr.3580), īpašnieks, kā vienīgais 

pretendents, kurš mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (10.01.2020.) par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 

05000181007, Īsās ielas 13 rajons, Daugavpils, pārdošanu, iesniedza pieteikumu (reģ. Domes 

Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 29.01.2020. Nr.287/5.1.-1) par šī zemes starpgabala 

pirkšanu, 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. Pārdot zemes vienību 753 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000181007 (kadastra 

Nr.05000181007), Īsās ielas 13 rajons, Daugavpils (turpmāk – Zemesgabals), par nosacīto 

cenu 1807,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti septiņi eiro 00 centi) tam pieguloša 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000181005 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.3580), Īsā iela 

11A, Daugavpils, īpašniekam, turpmāk -  Pircējs.  

2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

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

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

Sēdi slēdz plkst.14.25  

   

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                                                                        

A.Elksniņš  

                                                                                                                                                          

 

Protokoliste                            (personiskais paraksts)                                                                       

I.Šindina   


