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2020.gada 12.martā                                                                                              Nr.9 

                          

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.05 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Par grozījumiem ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumu 

Nr.660 apstiprinātajā Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijā 2018.-

2025.gadam. 

2. Par iestāšanos biedrībā “LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJA”. 

3. Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”. 

4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

nolikumā. 

5. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām 

personām". 

6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”. 

7. Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 

precizēšanu. 

8. Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.33 

precizēšanu. 

9. Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra lēmuma Nr.728 atcelšanu un 

2008.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

10. Par mācību braucienu ierobežojumiem. 

11. Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumā. 

12. Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 

“Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” atzīšanu par spēka zaudējušiem. 

13. Par pašvaldības atbalstāmajām speciālitātēm. 

14. Par noteikumu “Noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” 

apstiprināšanu. 
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15. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumos Nr.2 

„Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu,  

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli”. 

16. Par grozījumiem 2012.gada 27.decembra nolikumā Nr.32 „Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu nodaļas nolikums”. 

17. Par finansiālā atbalsta sniegšanu centralizēto ūdensvada tīklu būvniecībai. 

18. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.666  

„Par atbalstu projektam „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna 

īstenošanai””. 

19. Par atļauju uzstādīt vides objektu “Vides objekts, veltīts Latvijas un Polijas 

karavadoņiem, kas cīnījās par Latgales brīvību 1919.-1920.gados” Brīvības parkā, Slobodkā, 

Daugavpilī, uz Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0500 009 0425, Daugavpilī. 

20. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam 

izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”. 

21. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100093, Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

22. Par zemes vienības Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

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

pārdošanu. 

24. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

25. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200114, Daugavpilī, 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, R.Golovans, Ž.Kobzeva, I.Limbēna, M.Dimitrijeva, 

I.Hotuļova, E.Upeniece, K.Rasis, I.Šalkovskis, D.Krīviņa, 

J.Oļenovs, A.Kokina, I.Funte, N.Aleksejevs 

 

SIA “Daugavpils ūdens” Juridiskās nodaļas vadītāja I.Kalniņa 

 

 - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

E.Kuzmina, J.Stivriņš, M.Isupova, A.Romanovskis 

                                        

 - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

S.Kuznecovs, L.Kirilova, A.Fedotovs 

 

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

 

Daugavpils pilsētas domes personāla speciāliste A.Kokina lūdz deputātus izskatīt vienu 

papildjautājumu: 

 

“Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora atbrīvošanu no amata”. 
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Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu darba 

kārtībā. 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs R.Golovans lūdz deputātus 

iekļaut domes sēdes darba kārtībā papildjautājumu “Par Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja vietnieka I.Prelatova paziņojumu par atkāpšanos no amata”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš jautā, vai deputātiem ir iebildumi iekļaut jautājumu darba 

kārtībā. 

Iebildumu nav. 

              

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva lūdz 

deputātus svītrot darba kārtības  

12.jautājumu “Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu 

Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” atzīšanu par spēka zaudējušiem”, 

13.jautājumu “Par pašvaldības atbalstāmajām speciālitātēm”, 

14.jautājumu “Par noteikumu “Noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” 

apstiprināšanu”. 

 

Domes sēdes vadītājs A.Elksniņš lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar 

izmaiņām un diviem 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 izmaiņām un diviem papildjautājumiem. 

 

A.Elksniņš izsaka priekšlikumu, kā pirmo izskatīt jautājumu “Par Daugavpils pilsētas 

domes priekšsēdētāja vietnieka I.Prelatova paziņojumu par atkāpšanos no amata”. 

Iebildumu nav. 

 

1.§ (113) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka I.Prelatova  

paziņojumu par atkāpšanos no amata 

I.Prelatovs, A.Broks, L.Jankovska, R.Golovans, A.Elksniņš 

 

A.Broks jautā, kāds ir iemesls šim paziņojumam?  

I.Prelatovas atbild, ka būs personisks paziņojums pēc domes sēdes. 

L.Jankovska jautā, vai ir nepieciešams balsojums, ja tas ir paziņojums? 

R.Golovans skaidro, ka lēmuma projekts sastāv no divām daļām, kur pirmā daļā jāpieņem 

zināšanai paziņojumu, bet otrā daļā jāatzīst par spēku zaudējušu lēmumu par priekšsēdētāja 

vietnieka ievēlēšanu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 66.pantu, izskatot Igora Prelatova iesniegumu,  

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

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

PRET – nav, ATTURAS – 2 (R.Eigims, A.Zdanovskis), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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1. Pieņemt zināšanai Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Igora Prelatova 

paziņojumu par atkāpšanos no domes priekšsēdētāja vietnieka amata. 

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

Nr.478 “Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”. 

 

2.§ (114) 

 

Par grozījumiem ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumu  

Nr.660 apstiprinātajā Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu  

attīstības stratēģijā 2018.-2025.gadam 

M.Isupova, I.Kokina, A.Elksniņš 

 

I.Kokina jautā, vai vidusskolās var iestāties audzēkņi, kuri obligātos eksāmenos saņem 

vērtējumu zemāku ka 4? 

M.Isupova atbild, ka tiem, kuri saņem mazāk par 4 ballēm vispar nebūs dokumentu, lai 

iestāties vidusskolā. Minimālais vērtējums ir 4 pie nosacījumā, ka citos priekšmētos vērtējumi 

ir ne zemāki par 5. 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

2.decembra noteikumu Nr.737 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 

izvērtēšanas noteikumi” 52.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2020.gada 5.marta 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 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.660 

apstiprinātajā Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijā 2018.-

2025.gadam, izsakot 2.nodaļas Pasākumu plāns 2018. – 2025.gadam apakšnodaļas RV4: 

Optimāls vispārējās izglītības iestāžu tīkls pašvaldībā tabulas ailes “Pasākumi” 2.2.apakšpunktu 

šādā redakcijā:  

“2.2. Izveidoti un darbojas izglītojamo uzņemšanas kritēriji vidējās izglītības pakāpē visās 

izglītības iestādēs, kā minimālo uzņemšanas kritēriju nosakot: 

2.2.1. vidējo vērtējumu veselās ballēs valsts pārbaudes darbos matemātikā, svešvalodā un 

latviešu valodā ne zemāku kā 5; 

2.2.2. mazākumtautību pamatizglītības programmā vidējo vērtējumu veselās ballēs valsts 

pārbaudes darbos matemātikā un svešvalodā ne zemāku kā 5, kā arī latviešu valodas centralizētā 

eksāmena vērtējumu ne zemāku kā 46%.” 

 

3.§ (115) 

 

Par iestāšanos biedrībā “LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJA” 

A.Romanovskis, A.Elksniņš 

 

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

likuma 10.panta 3.1 daļu, ņemot vērā biedrības “LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJA” 

2020.gada 7.janvāra vēstuli Nr.2-1-2020/01a, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2020.gada 5.marta 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: 



5 
 

 

1. Pieteikt par biedru biedrībā “LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJA”, 

reģ.Nr.40008022044, Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības 

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

2. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

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

“LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJA”. 

 

4.§ (116) 

 

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” 

J.Stivriņš, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2020.gada 5.marta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 5.marta 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 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta 

pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpilī) pamatbudžeta 

programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Sporta un treniņu bāzu uzturēšana” 

par 17792 euro saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā „Sporta objektu investīciju 

projekti” 17792 euro saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

programmas „Sporta un treniņu bāzu uzturēšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2020.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

apakšprogrammas „ Sporta objektu investīciju projekti” ieņēmumu un izdevumu 

tāmes grozījumi 2020.gadam. 

 

5.§ (117) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā 

E.Kuzmina, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 5.marta 

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 Domes 2016.gada 22.jūnija lēmumu Nr.324 “Par iestādes nosaukuma maiņu un 

nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā” apstiprinātajā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādes “Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) nolikumā šādus grozījumus: 
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1. svītrot nolikuma 1.2.apakšpunktā vārdus “Sociālā dienesta darbu metodiski vada 

Latvijas Republikas Labklājības ministrija”; 

2. izteikt nolikuma 2.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.2.2.  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus”;  

3. izteikt nolikuma 2.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.2.7. organizēt personu bez noteiktas dzīvesvietas vai bezpiederīgo mirušo cilvēku 

apbedīšanu”; 
4. aizstāt 4.11.apakšpunktā vārdus “kvalitātes uzlabošanas speciālisti” ar vārdiem 

“kvalitātes vadītājs”. 

 

6.§ (118) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām 

personām" 

E.Kuzmina, A.Elksniņš 

 

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

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

risināšanā" 26.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu 

komitejas 2020.gada 5.marta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 5.marta 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 12.marta saistošos noteikumus Nr.5 

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

"Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām””.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.5 “Grozījums 

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

"Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām 

personām”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

7.§ (119) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

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 12.marta saistošos noteikumus Nr.6 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums””. 

 



7 
 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.6 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma 

raksts. 

 

8.§ (120) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 

precizēšanu 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ievērojot Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 09.janvāra vēstulē Nr.1-18/254 

sniegto atzinumu par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.27 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 29.maija saistošajos 

noteikumos Nr.27 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku””, 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 domes 2019.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku”” precizējumu un izteikt 1.1.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

“1.1. Izteikt noteikumu pamatojuma daļu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Ģerboņu likuma 8.panta 2.1 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 

trešo daļu”. 

 

9.§ (121) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.33 

precizēšanu 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ievērojot Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 18.decembra vēstulē Nr.1-18/11856 

sniegto atzinumu par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.33 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju 

uzturēšanu””, 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 domes 2019.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 

“Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.5 

“Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” 

precizējumu un izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.1. Papildināt ar 3.1  punktu šādā redakcijā: 

“3.1 No šo noteikumu 3.punktā noteiktā pienākuma ir atbrīvots dzīvojamās mājas, kura netiek 

izmantota saimnieciskajai darbībai, īpašnieks vai faktiskais valdītājs, ja šī persona ir 
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darbnespējīga vai ar I vai II grupas invaliditāti, un nekustamajā īpašumā savu pastāvīgo 

dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski tajā nedzīvo cita darbspējīga persona.””. 

 

10.§ (122) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra lēmuma Nr.728 atcelšanu un 

2008.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 02.janvāra 

atzinumu Nr.1-18/10 un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 02.jūnija noteikumu 

Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 198.punktu, 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. Atcelt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra lēmumu Nr.728 “Par 

grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.28 “Par 

mācību braucienu ierobežojumiem””. 

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 12.marta saistošos noteikumus Nr.7 

“Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.28 “Par mācību 

braucienu ierobežojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.7 “Par 

Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.28 “Par 

mācību braucienu ierobežojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un to 

paskaidrojuma raksts. 

 

11.§ (123) 

 

Par mācību braucienu ierobežojumiem 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 02.jūnija noteikumu Nr.279 “Ceļu 

satiksmes noteikumi” 198.punktu, kas noteic, ka laikposmus un ceļus, pa kuriem laikā no plkst. 

7.00 līdz 10.00 un no plkst. 16.00 līdz 20.00 aizliegti mācību braucieni, savā administratīvajā 

teritorijā nosaka pašvaldības dome, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2020.gada 02.janvāra atzinumu Nr.1-18/10, 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 pilsētā aizliegt mācību braucienus laikā no plkst. 7.00 līdz 10.00 un no plkst. 

16.00 līdz 20.00 pa šādiem ceļiem: 

1.1. Daugavpils pilsētas centrā šādās robežās: 

1.1.1. pa Kandavas ielu līdz Stacijas ielai; 

1.1.2. pa Stacijas ielu līdz Raiņa ielai; 

1.1.3. pa Raiņa ielu līdz Viestura ielai; 

1.1.4. pa Viestura ielu līdz 18.novembra ielai; 

1.1.5. pa 18.novembra ielu līdz Daugavas ielai; 
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1.1.6. pa Daugavas ielu līdz Parādes ielai; 

1.1.7. pa Parādes ielu līdz Muzeja ielai; 

1.1.8. pa Muzeja ielu līdz Kandavas ielai; 

1.2. pa 18.novembra ielu posmā no Daugavas ielas līdz Varšavas ielai. 

2. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. 

 

12.§ (124) 

 

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumā 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

A.Elksniņš izsaka priekšlikumu svītrot “4.3.2. Igors Prelatovs (Daugavpils pilsētas 

domes priekšsēdētāja vietnieks)” apakšpunktu un attiecībā mainīt numerāciju. 

A.Elksniņš aicina deputātus balsot par priekšlikumu. 

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: 

Atbalstīt priekšlikumu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, izpildot Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 

11.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 

2017.gada 26.septembra noteikumos Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijām” noteikto, 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 2018.gada 13.jūlija lēmumu Nr.357 apstiprinātajā 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā šādus grozījumus: 

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Komisijas sastāvs: 

4.1.  komisijas priekšsēdētājs - Andrejs Elksniņš (Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētājs); 

4.2.  komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 

4.2.1. Dmitrijs Karpovs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales 

reģiona brigādes komandiera vietnieks); 

4.2.2. Arvīds Kucins (Daugavpils novada domes priekšsēdētājs); 

4.2.3. Stefans Rāzna (Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs); 

4.3. komisijas locekļi: 

4.3.1. Vitālijs Lisovs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona 

brigādes Daugavpils 2.daļas komandieris); 

4.3.2. Aivars Rasčevskis  (Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks); 

4.3.3. Igors Aleksejevs (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors); 

4.3.4. Vanda Kezika (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore); 

4.3.5. Aleksandrs Aizbalts (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 

vietnieks); 
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4.3.6. Irēna Timšāne (Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja); 

4.3.7. Genadijs Kaminskis (Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks); 

4.3.8. Jānis Anspoks (Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa 

priekšnieks); 

4.3.9. Gundars Kampāns (Daugavpils pilsētas domes civilaizsardzības organizators); 

4.3.10. Līga Formanicka (Ilūkstes novada domes Darba aizsardzības un ugunsdrošības 

speciāliste); 

4.3.11. Iveta Plone (Dvietes pagasta pārvaldes pārvaldniece); 

4.3.12. Ludmila Riekstiņa (Pilskalnes pagasta pārvaldes pārvaldniece); 

4.3.13. Anatolijs Derjugins (Latvijas Republikas Zemessardzes 34. kājinieku bataljona 

komandieris); 

4.3.14. Oļegs Jemašovs (Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks); 

4.3.15. Sergejs Smirnovs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 

priekšnieka vietnieks); 

4.3.16. Viktors Kosnarevičs (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales 

reģionālā centra vadītājs); 

4.3.17. Iveta Lobanoka (Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 

direktore); 

4.3.18. Inga Plociņa (Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 

direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja); 

4.3.19. Antons Lazdāns (Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes 

vadītājs); 

4.3.20. Aivars Pudāns (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” vadītājs); 

4.3.21. Teodors Binders (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” Tehniskais direktors); 

4.3.22. Sergejs Mihailovs (SIA “Daugavpils autobusu parks” valdes loceklis); 

4.3.23. Juris Priedītis (AS “Daugavpils satiksme” darba aizsardzības vecākais 

speciālists); 

4.3.24. Valentīns Piļščikovs (VAS “Latvijas dzelzceļš” Daugavpils dzelzceļa stacijas 

priekšnieks); 

4.3.25. Jurijs Mitrofanovs (AS “Sadales tīkls” Austrumu tehniskās daļas vadītājs); 

4.3.26. Igors Beniņš (SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības 

uzņēmums” tehniskais direktors); 

4.3.27. Jānis Vagalis (SIA “Labiekārtošana - D” valdes loceklis); 

4.3.28. Jeļena Lapinska (SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle); 

4.3.29. Andris Jemeļjanovs (SIA “Daugavpils ūdens” Saimnieciskā nodrošinājuma 

nodaļas brigadieris); 

4.3.30. Jānis Butāns (Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs – galvenais 

valsts inspektors); 

4.3.31. Elita Kuzmina (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

vadītāja p.i.); 

4.3.32. Ludmila Vainiņa (Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas vadītāja); 

4.3.33. Anatolijs Vasiļonoks (SIA “Latvijas propāna gāze” Latgales reģionālās 

pārvaldes direktors); 

4.3.34. Jurijs Kuplovs – Oginskis (AS “Gaso” Daugavpils iecirkņa vadītājs); 

4.3.35. Ainārs Svirkovičs (AS “Gaso” Daugavpils iecirkņa vadošais inženieris); 

4.3.36. komisijas sekretārs – Kārlis Rasis (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 

vietnieks).”. 
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2. Izteikt nolikuma pielikumu šādā redakcijā: 

“pielikums 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam 

KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests  
Dmitrijs Karpovs 

 

Vitālijs Lisovs  

 

 

mob.t. 29499405, t. 654 55853, e-pasts: 

dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv, 

mob.t. 26637730, t. 654 55844, e-pasts: 

vitalijs.lisovs@vugd.gov.lv  

Daugavpils pilsētas dome 

 

 
Igors Aleksejevs 

Gundars Kampāns 

 

 

 
t. 654 04385, e-pasts: igors.aleksejevs@daugavpils.lv, 

mob.t. 26655295, e-pasts: gundars.kampans@daugavpils.lv 

Daugavpils novada dome 

Arvīds Kucins 

Aivars Rasčevskis 

Vanda Kezika 

Aleksandrs Aizbalts 

Irēna Timšāne 

 

mob.t. 29161620, t. 654 76811, e-pasts: arvids.kucins@dnd.lv, 

mob.t. 29140852, t. 654 76749, e-pasts: aivars.rascevskis@dnd.lv, 

mob.t. 29474900, t. 654 22237, e-pasts: vanda.kezika@dnd.lv, 

mob.t. 29441320, t. 654 76829, e-pasts: 

aleksandrs.aizbalts@dnd.lv, 

mob.t. 26587695, t. 654 76838, e-pasts: irena.timsane@dnd.lv  

Ilūkstes novada dome 

Stefans Rāzna 

Līga Formanicka 

Iveta Plone 
Ludmila Riekstiņa 

 

t. 654 47851, 654 62501,  e-pasts: dome@ilukste.lv, 

mob.t. 28335864, e-pasts: liga.formanicka@inbox.lv, 

mob.t. 29121949, e-pasts: iveta.plone@dviete.lv, 
mob.t. 29264801, e-pasts: parvalde@pilskalne.lv  

Valsts policija 

Jānis Anspoks 

t. 654 03301; 110 

e-pasts: janis.anspoks@latgale.vp.gov.lv, kanc@latgale.vp.gov.lv  

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija 
Genadijs Kaminskis 

 
mob.t. 29477752, t. 654 23123, e-pasts: police@daugavpils.lv  

Zemessardzes 34. kājinieku bataljons 

Anatolijs Derjugins 

 

mob.t. 28360809, e-pasts: anatolijs.derjugins@mil.lv  

Valsts robežsardzes Daugavpils 

pārvalde 

Oļegs Jemašovs 

 

mob.t. 26436326, t. 654 03701, e-pasts: 

olegs.jemasovs@rs.gov.lv  

Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

Daugavgrīvas cietums 

Sergejs Smirnovs 

 

 

t. 26869963, t. 654 40652, e-pasts: sergejs.smirnovs@ievp.gov.lv  

Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālā vides pārvalde 

Iveta Lobanoka 

Inga Plociņa 

 

 

mob.t. 28343837, t. 654 23031, e-pasts: 

iveta.lobanoka@vvd.gov.lv  

mob.t. 26672820, t. 654 23606, e-pasts: inga.plocina@vvd.gov.lv  

Pārtikas un veterinārā dienesta 

Dienvidlatgales pārvalde 
Antons Lazdāns 

 

 
t. 654 35082, e-pasts: antons.lazdans@pvd.gov.lv  

Komisijas sekretārs Kārlis Rasis veic apziņošanu zvanot, sūtot SMS, sūtot vēstules uz e-pastu 

(mob.t. 28461711, e-pasts: karlis.rasis@daugavpils.lv) 

 

mob.t. 26422184, e-pasts inara.vonda@ludza.lv 

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš pieņem lēmumu par komisijas apziņošanu (t. 654 

04331, e-pasts: andrejs.elksnins@daugavpils.lv) 

mailto:dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv
mailto:vitalijs.lisovs@vugd.gov.lv
mailto:igors.aleksejevs@daugavpils.lv
mailto:gundars.kampans@daugavpils.lv
mailto:arvids.kucins@dnd.lv
mailto:aivars.rascevskis@dnd.lv
mailto:vanda.kezika@dnd.lv
mailto:aleksandrs.aizbalts@dnd.lv
mailto:irena.timsane@dnd.lv
mailto:dome@ilukste.lv
mailto:liga.formanicka@inbox.lv
mailto:iveta.plone@dviete.lv
mailto:parvalde@pilskalne.lv
mailto:janis.anspoks@latgale.vp.gov.lv
mailto:kanc@latgale.vp.gov.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:anatolijs.derjugins@mil.lv
mailto:olegs.jemasovs@rs.gov.lv
mailto:sergejs.smirnovs@ievp.gov.lv
mailto:iveta.lobanoka@vvd.gov.lv
mailto:inga.plocina@vvd.gov.lv
mailto:antons.lazdans@pvd.gov.lv
mailto:karlis.rasis@daugavpils.lv
mailto:andrejs.elksnins@daugavpils.lv
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Latgales reģionālā Valsts darba 

inspekcija 

Jānis Butāns 

 

 

mob.t. 26596493, t. 654 84315, e-pasts: Janis.Butans@vdi.gov.lv  

Veselības inspekcijas Latgales 

kontroles nodaļa 

Ludmila Vainiņa 

 
 

mob.t. 26641151, t. 654 24547, e-pasts: 

ludmila.vainina@vi.gov.lv  

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta Latgales reģionālais centrs 

Viktors Kosnarevičs 

 

 

mob.t. 67337300, e-pasts: viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv  

Daugavpils pilsētas domes Sociālais 

dienests 

Elita Kuzmina 

 

 

mob.t. 20275907, t. 654 40911, e-pasts: elita.kuzmina@socd.lv 

Daugavpils pilsētas domes Komunālās 

saimniecības pārvalde 

Aivars Pudāns 

Teodors Binders 

 

 

mob.t. 26811705, e-pasts: ksp@daugavpils.lv, 

mob.t. 20014919, e-pasts: teodors.binders@daugavpils.lv  

SIA “Daugavpils dzīvokļu un 

komunālās saimniecības uzņēmums” 
Igors Bēniņš 

 

 
mob.t. 24555541, e-pasts: igors.benins@ddzksu.lv, 

pasts@ddzksu.lv  

AS “Sadales tīkls” 

Jurijs Mitrofanovs  

 

mob.t. 26494994, e-pasts: jurijs.mitrofanovs@sadalestikls.lv  

VAS “Latvijas dzelzceļš” 

Valentīns Piļščikovs  

 

mob.t. 29532360, t. 67238200, e-pasts: 

valentins.pilscikovs@ldz.lv  

SIA “Daugavpils autobusu parks” 

Sergejs Mihailovs 

 

mob.t. 29555590, t. 654 29245,  e-pasts: dap@dap.apollo.lv  

AS “Daugavpils satiksme” 

Juris Priedītis 

 

mob.t. 28452723, e-pasts: darba_aizsardziba@dsatiksme.lv  

SIA “Daugavpils ūdens” 

Jeļena Lapinska 

Andris Jemeļjanovs 

 

mob.t. 25626696, e-pasts: lapinska@daugavpils.udens.lv, 

mob.t. 25418111, e-pasts: jemeljanovs@daugavpils.udens.lv  

SIA “Labiekārtošana - D” 

Jānis Vagalis 

 

mob.t. 27899227, e-pasts: janis.vagalis@labiekartosana.lv, 

info@labiekartosana.lv  

SIA “Latvijas propāna gāze” 
Anatolijs Vasiļonoks 

 
mob.t. 29219510, 654 31364, e-pasts: vasilonoks@lpg.lv  

AS “Gaso” 

Jurijs Kuplovs – Oginskis 

Ainārs Svirkovičs 

 

mob.t. 26533013, e-pasts: Juris.Oginskis@gaso.lv; 

mob.t. 29468818, e-pasts: ainars.svirkovics@gaso.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

”. 

 

 

 

 

!!! Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav 

iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir: 

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, 

Komisijas pulcēšanās rezerves vieta: Rīgas ielā 2, Daugavpilī 

 

  Ziņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu 

par ziņas saņemšanu uz tālr.nr.00000000 norādot vārdu un uzvārdu” 

“Tiek organizēta Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sēde 2018.gada 1.janvārī, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 

224.kab. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju 

par neierašanos uz tālr.nr.00000000, norādot vārdu un uzvārdu” 

mailto:Janis.Butans@vdi.gov.lv
mailto:ludmila.vainina@vi.gov.lv
mailto:viktors.kosnarevics@nmpd.gov.lv
mailto:elita.kuzmina@socd.lv
mailto:ksp@daugavpils.lv
mailto:teodors.binders@daugavpils.lv
mailto:igors.benins@ddzksu.lv
mailto:pasts@ddzksu.lv
mailto:jurijs.mitrofanovs@sadalestikls.lv
mailto:valentins.pilscikovs@ldz.lv
mailto:dap@dap.apollo.lv
mailto:darba_aizsardziba@dsatiksme.lv
mailto:lapinska@daugavpils.udens.lv
mailto:jemeljanovs@daugavpils.udens.lv
mailto:janis.vagalis@labiekartosana.lv
mailto:info@labiekartosana.lv
mailto:vasilonoks@lpg.lv
mailto:Juris.Oginskis@gaso.lv
mailto:ainars.svirkovics@gaso.lv
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13.§ (125) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumos Nr.2 

„Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu,  

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

73.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vēra Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2019.gada 5.marta 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 Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumos Nr.2 „Noteikumi par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu,  grozījumu veikšanu, 

izpildi un kontroli” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

„5.Daugavpils pilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta,  ziedojumiem un 

dāvinājumiem.”  

2. Svītrot noteikumu 14.5. apakšpunktu.  

3. Izteikt noteikumu 26.punktu šādā redakcijā: 

„26. Pašvaldības budžeta izpildei tiek atvērti norēķinu konti un subkonti: 

26.1. kredītiestādēs norēķinu konti budžeta ieņēmumu iekasēšanai (kontu atver Daugavpils 

pilsētas Dome),  

26.2. Valsts kasē norēķinu konti budžeta ieņēmumu saņemšanai un izdevumu veikšanai,  

26.3.Domes Norēķinu centrā subkonti iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu, ziedojumu un 

dāvinājumu uzskaitei kredītiestādēs .” 

4. Izteikt noteikumu 27.punktu šādā redakcijā: 

„27. Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem iestādēm tiek piešķirta uz Valsts 

kases kontiem. Tās saņemšanai budžeta izpildītājs  iesniedz Domes Finanšu nodaļā 

finansēšanas pieprasījumu ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 5.datumam vai četras darba dienas 

iepriekš pirms izdevumu veikšanas, kurā norāda nepieciešamā finansējuma apmēru, budžeta 

programmu, konta numuru, finansējuma izlietojuma termiņu.” 

5. Izteikt noteikumu 30.punktu šādā redakcijā: 

„30. Budžeta izpildītājam aizliegts veikt maksājumu līdz Domes Norēķinu centrā tiks 

veikta maksājumu pamatojošo dokumentu un ekonomiskās klasifikācija kodu atbilstības 

pārbaude ”. 

6. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus „pašvaldības vienotajā resursu vadības sistēmā 

BUDZIS” ar vārdiem „vienotās pašvaldību sistēmas lietojumprogrammā BUDZETS”. 

 

14.§ (126) 

 

Par Par grozījumiem 2012.gada 27.decembra nolikumā Nr.32 

„Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas nolikums” 

E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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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Izdarīt ar Domes 2012.gada 27.decembra lēmumu Nr.594 apstiprinātajā nolikumā Nr.32 

„Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas nolikums” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 2.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.1.2. izvērtēt pamatbudžeta pieprasījumus pašvaldības budžeta projektam un budžeta 

grozījumiem;”. 

2. Izteikt 2.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.1.5. nodrošināt pašvaldības budžeta kontu atvēršanu kredītiestādēs, veikt budžeta līdzekļu 

izlietojuma kontroli, tai skaitā Valsts kases kontos atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas 

kodiem;”. 

3. Izteikt 2.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.1.7. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto dokumentu sagatavošanu aizņēmumu 

saņemšanai vai galvojumu sniegšanai, kontrolēt aizņēmumu un galvojumu saistību izpildi;”. 

4. Izteikt 3.10.13. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.10.13. izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus, ar e-pakalpojuma eAizņēmumi 

starpniecību, iesniegt dokumentus Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības  padomē aizņēmumu saņemšanai vai galvojuma sniegšanai;”. 

5. Izteikt 3.10.14. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.10.14. organizēt aizdevumu līgumu noslēgšanu ar Valsts kasi, veikt izmaksas pieprasījuma 

iesniegšanu Valsts kases e-pakalpojumos, veikt aizņēmumu procentu prognozes aprēķinus un 

saistību uzskaiti, sagatavot ilgtermiņa saistību plānu;”. 

6. Izteikt 3.12.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.12.1. atvērt pašvaldības budžeta izpildes kontus kredītiestādēs un rīkoties ar kontiem, 

pamatojoties uz iestāžu iesniegtajiem maksājumu uzdevumiem;”. 

7. Izteikt 3.12.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.12.4. veikt iestāžu iesniegto maksājumu pamatojošo dokumentu un skaidras naudas 

izmaksas čeku  pārbaudi un to atbilstību ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ievadīt atzīmi par 

maksājuma pārbaudi   finanšu resursu vadības un budžeta plānošanas sistēmā ;”. 

 

15.§ (127) 

 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu centralizēto ūdensvada tīklu būvniecībai 

I.Kalniņa, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā iepirkumu procedūras “Centralizēto 

ūdensvada tīklu būvniecība posmā no Sliežu ielas līdz dzīvojamām mājām Birķeneļu ielā 2, 3, 

Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DŪSP-2019/13, rezultātus, ievērojot Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētas saimniecības komitejas 2020.gada 5.marta atzinumu un Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 5.marta 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 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” projektu “Centralizēto 

ūdensvada tīklu būvniecība posmā no Sliežu ielas līdz dzīvojamām mājām Birķeneļu ielā 2, 3, 

Daugavpilī”, un piešķirt projekta realizācijai 44 498 EUR (četrdesmit četri tūkstoši četri simti 

deviņdesmit astoņi euro) no pamatbudžeta programmas  “Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” un apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus saskaņā 

ar pielikumu. 
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2. Projekta finansēšanai veikt ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils 

ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, 

Daugavpils, LV – 5401) pamatkapitālā 44 498 EUR (četrdesmit četri tūkstoši četri simti 

deviņdesmit astoņi euro) apmērā. 

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

sapulcei pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtu grozījumus.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas “Akcijas un cita  

līdzdalība komersantu pašu kapitālā” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2020.gadam. 

 

16.§ (128) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.666  

„Par atbalstu projektam „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna 

īstenošanai”” 

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 20.decembra 

noteikumiem Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu 

ar invaliditāti neatkarīgai integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu 

attīstības padomes 2020.gada 24.februāra lēmumu Nr.25 “Par Latgales plānošana reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam grozījumu Nr.5 apstiprināšanu”, Daugavpils 

pilsētas domes Attīstības komitejas 2020.gada 5.marta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes 

Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 5.marta 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 šādus grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmuma 

Nr.666  pielikumā „Projekta „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna 

īstenošanai” apraksts”: 

1. svītrot 2.2.punktu; 

2. aizstāt 4.2.punktā vārdus “daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu pielāgošana” ar vārdiem 

“dzīvojamās mājas pielāgošana”; 

3. Sasniedzamajos rezultātos svītrot vārdus “10 jaunieši pāries no valsts ilgstošas sociālās 

aprūpes institūcijas uz dzīvi pašvaldībā, saņemot ģimeniski videi pietuvinātu „Jauniešu mājas” 

pakalpojumu”; 

4. Projekta īstenošanas vietās adreses “Viršu iela 46-84, Viršu iela 46-90, Viršu iela 48-

98”, adreses “Poligona iela 58-46, Poligona iela 58-49, Poligona iela 58-55, Poligona iela 48-

78” aizstāt ar adresi “18. Novembra iela 354V”. 

 

Pielikumā: Projekta „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”  

apraksts jaunā redakcijā. 
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17.§ (129) 

 

Par Par atļauju uzstādīt vides objektu “Vides objekts, veltīts Latvijas un Polijas 

karavadoņiem, kas cīnījās par Latgales brīvību 1919.-1920.gados” Brīvības parkā, 

Slobodkā, Daugavpilī, uz Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 009 0425, Daugavpilī 

I.Funte, L.Jankovska, A.Elksniņš 

 

L.Jankovska lūdz sniegt vairāk informācijas par vides objektu. 

I.Funte rada prezentāciju “Vides objekts, veltīts Latvijas un Polijas karavadoņiem, kas 

cīnījās par Latgales brīvību 1919.-1920.gados Brīvības parkā, Slobodkā, Daugavpilī”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, ievērojot likuma „Par 

pašvaldībām” 77.panta otrajā daļā noteikto, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, cita starpā nododot to publiskā 

lietošanā,  izskatot Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2020.gada 

11.februāra sēdes protokola izrakstu Nr.1, ievērojot to, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 0500 009 0425, Daugavpilī, ir pašvaldībai piekritīga zeme, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas domes Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 5.marta atzinumu, Daugavpils 

pilsētas domes Īpašuma komitejas 2020.gada 5.marta atzinumu, Domes Finanšu komitejas 

2020.gada 5.marta 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 Latvijas Poļu Savienības (reģ.Nr.40008002404) Daugavpils nodaļai “Promieņ”, 

reģ.Nr.90000191921, juridiskā adrese: Varšavas iela 30, LV-5404, Daugavpils, (turpmāk - 

Biedrība) sabiedriskajām vajadzībām uzstādīt vides objektu “Vides objekts, veltīts Latvijas un 

Polijas karavadoņiem, kas cīnījās par Latgales brīvību 1919.-1920.gados” Brīvības parkā, 

Slobodkā, Daugavpilī, (turpmāk – Vides objekts) uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 009 0425, Daugavpilī, 200 m2 platībā. 

2. Noteikt, ka visus izdevumus, kas saistīti ar Vides objekta projektēšanu, izbūvēšanu, 

uzstādīšanu un Vides objektam piegulošās teritorijas labiekārtošanu sedz Biedrība.     

3. Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nodrošināt līguma 

“Par vides objekta, veltīta Latvijas un Polijas karavadoņiem, kas cīnījās par Latgales brīvību 

1919.-1920.gados” Brīvības parkā, Slobodkā, Daugavpilī, uzstādīšanu uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 0500 009 0425, Daugavpilī (turpmāk – Līgums) sagatavošanu un 

organizēt tā noslēgšanu ar Biedrību. 

4. Līgumā paredzēt, ka Biedrība:  

4.1. Vides objekta uzstādīšanas ietvaros un vietā, atbild par visu tur esošo inženiertehniskās 

apgādes tīklu saglabāšanu;   

4.2. ievēro zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 009 0425 noteiktos 

apgrūtinājumus un aprobežojumus, ja arī tie nav ierakstīti zemesgrāmatā;  

4.3. atbild par Vides objekta uzturēšanu.   

 

18.§ (130) 

 

Par grozījumu 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 5.marta atzinumu,  Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 5.marta 

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” grozījumu un papildināt ar 1.49.apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

“1.49. dzīvoklis Nr.28 Cialkovska ielā 5, Daugavpilī.” 

   

19.§ (131) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100093, Daugavpilī,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

35.panta pirmo daļu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 12.decembra 

lēmumu Nr.789 “Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100093, Daugavpilī, 

pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 2020.gada 26.februāra izsoles protokolu Nr.6, un sakarā ar 

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

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

05000100093, Daugavpilī, un samaksāja visu nosolīto summu, 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 zemes vienības 1164 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000100093 

(kadastra Nr.05000100096), Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), 2020.gada 26.februāra 

izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu 

2900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi). 

2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

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

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

20.§ (132) 

 

Par zemes vienības Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

35.panta pirmo daļu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 28.novembra 

lēmumu Nr.739 “Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080082, Artilērijas ielas 34 

rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 2020.gada 26.februāra izsoles 

protokolu Nr.7, un sakarā ar to, ka izsludinātajā izsolē, (vārds un uzvārds), (personas kods) 
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(turpmāk – Pircējs), kā vienīgais izsoles dalībnieks nosolot vienu soli ieguva tiesības pirkt 

zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000080082, Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī, un 

samaksāja visu nosolīto summu, 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 zemes vienības 197 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000080082 

(kadastra Nr.05000080084), Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), 

2020.gada 26.februāra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu par 

izsolē nosolīto cenu 937,00 EUR (deviņi simti trīsdesmit septiņi eiro un 00 cent i). 

2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

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

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

          

21.§ (133) 

 

Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, 

dzīvokļa īpašuma Nr.50 pārdošanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, 41.panta otro daļu, 45.panta trešo daļu, izpildot Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 

16.janvāra lēmumu Nr.10, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 

5.marta atzinumu, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 25.februāra sēdes protokolu Nr.2 (4.punkts), 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 atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.50, kadastra Nr.0500 903 3797, 

Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, nosacīto cenu 9400 EUR (deviņi tūkstoši četri simti euro). 

     2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.50 īrniecei 

(turpmāk – Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.50, kadastra Nr.0500 903 3797, Strādnieku ielā 

88, Daugavpilī, par nosacīto cenu 9400 EUR (deviņi tūkstoši četri simti euro), t.sk. mājai 

piesaistītā zemes gabala 2087 m² platībā, kadastra Nr.0500 006 0517, 3736/270102 domājamās 

daļas par 117,88 EUR (viens simts septiņpadsmit euro 88 centi). 

     3. Pircējam, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu: 

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

3.2. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

maksas daļas;  

3.4. īpašuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu var reģistrēt zemesgrāmatā, 

nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā; 

3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo objektu nedalīt, neatsavināt un 

neapgrūtināt ar lietu tiesībām. 
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    4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budžetā. 

    5. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma noslēgšanas 

norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, 

Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.50 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot 

Pircējam atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

 

22.§ (134) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

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

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

atsavināšanas ierosinājumus, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 

2020.gada 5.marta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 5.marta 

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:  

1.1. apbūvētu zemes gabalu 1210 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 026 0313, 

18.novembra ielā 332, Daugavpilī; 

1.2. apbūvētu zemes gabalu 680 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 019 0904, Mazā 

Rasas ielā 11, Daugavpilī. 

    2. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

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

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

zemesgrāmatā. 

 

23.§ (135) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200114, Daugavpilī,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

35.panta pirmo daļu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 28.novembra 

lēmumu Nr.741 “Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200114, Daugavpilī, 

pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 2020.gada 26.februāra izsoles protokolu Nr.8, un sakarā ar 

to, ka izsludinātajā izsolē, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzelzsbetons”, 

vienotais reģistrācijas Nr.41503019513 (turpmāk – Pircējs), kā vienīgais izsoles dalībnieks 

nosolot vienu soli ieguva tiesības pirkt zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000200114, 

Daugavpilī, un samaksāja visu nosolīto summu, 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 zemes vienības 846 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000200114 (kadastra      

Nr.05000200114), Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), 2020.gada 26.februāra izsoles 

rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu       

3146,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit seši eiro un 00 centi). 

    2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

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

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

24.§ (136) 

 

Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora atbrīvošanu no amata 

A.Kokina, H.Soldatjonoka, L.Jankovska, V.Kononovs, I.Aleksejevs, A.Elksniņš 

 

H.Soldatjonoka lūdz I.Aleksejeva paskaidrot viņa vēlmi atteikties no amata. 

I.Aleksejevs skaidro viņa lēmumu atteikties no amata. 

Debates: L.Jankovska, V.Kononovs. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, Darba 

likuma 114.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

17.panta četrpadsmito daļu, izskatot Igora Aleksejeva iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

I.Kokina, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, A.Zdanovskis), PRET – 1 

(V.Kononovs), ATTURAS – 1 (H.Soldatjonoka), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot no ieņemamā amata Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru Igoru 

Aleksejevu saskaņā ar Darba likuma 114.pantu – darbinieka un darba devēja vienošanās, ar šā 

gada 12.martu. 

2. Domes priekšsēdētājam noslēgt vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, 

izmaksājot I.Aleksejevam atlaišanas pabalstu 70 procentu apmērā no mēneša vidējas izpeļņas.  

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.30  

   

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs                       (personiskais paraksts)                                 A.Elksniņš  

 

Protokoliste                                         (personiskais paraksts)                               I.Šindina   


