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ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2020.gada 24.martā                                                                                           Nr.15 

                           

SĒDE NOTIEK DOMES KONFERENČU ZĀLĒ (1.stāvā) 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 15.30 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 15.30 

  

SĒDĒ PIEDALĀS - 12 Domes deputāti –   A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis,  

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

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

                                                                      H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  -  3 Domes deputāti – R.Eigims – iemesls nav zināms 

 J.Lāčplēsis  - iemesls nav zināms 

 I.Prelatovs - iemesls nav zināms 

 

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

   K.Rasis, I.Funte, J.Oļenovs, Ž.Kobzeva, E.Upeniece,  

   N.Bikovska, I.Šalkovskis 

 

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

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020.gadā. 

 

1.§ (161.) 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020.gadā 

I.Funte, V.Kononovs, E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

V.Kononovs jautā, pamatojoties uz ko tika noteikti dotie datumi? 

I.Funte atbild, ka 15.maijs ir noteikts, jo ārkārtas situācija valstī ir noteikta līdz 

14.aprīlim, dodot nodokļu maksātājiem maksāt pirmā ceturkšņa maksājumu otrā ceturkšņa 

laika periodā. 

V.Kononovs jautā, vai pašlaik ir prioritātē ir mehānismi izņemot nodokļu samaksas 

termiņa pagarināšanu, lai palīdzētu krīzē nonākušajiem uzņēmējiem? 
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I.Funte atbild, ka uz doto momentu valdība nosaka  nozares. 

V.Kononovs jautā, pašvaldībā izveidotā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglošanas 

komisija, kura strādā pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, vai viņas 

darbība var kaut kādā veidā palīdzēt krīzē nonākušajiem uzņēmējiem? 

I.Funte atbild, ka uz doto momentu ir saņemti trīs iesniegumi ar lūgumu atbrīvot no 

nodokļu maksājumiem, dotajā gadījumā  tādu iespēju par atbrīvošanu no nodokļu 

maksājumiem mēs nevaram runāt, bet par atlaižu piešķiršanu ir jāskatās globāli.  

V.Kononovs izsaka priekšlikumu, izveidot darba grupu, kura izstrādās grozījumus 

saistošajos noteikumos, kuri būs daudz paplašināti no pašvaldības puses, kuros būs iespēja 

piešķirt piemērotajiem apstākļiem, noteiktām kategorijām nodokļu atvieglojumu uzņēmējiem, 

jo ir tāda iespēja palīdzēt. 

I.Funte piebilst, ka Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentam lūdza apkopot 

informāciju par uzņēmumiem. 

A.Elksniņš jautā, vai varat pateikt kādi trīs uzņēmumi ir rakstījuši iesniegumi ar lūgumu 

atbrīvot no nodokļu maksājumiem? 

I.Funte atbild, ka uz doto brīdi nevar nosaukt konkrēti nosaukumus, bet jau pat ar šo 

lēmumu mēs tos atbalstīsim un tālāk tiks vērtēts. 

A.Elksniņš norāda, ka iesniegtajā lēmuma projektā ir norādīti termiņi 15.maijs, 

1.augusts, 1.oktobris un 1.decembris, uz doto brīdi ārkārtas situācija valstī ir izsludināta līdz 

14.aprīlim un visdrīzāk būs lēmums par ārkārtas situācijas pagarināšanu, teorētiski varētu būt 

līdz 1.jūnijam, vai šobrīd nav lietderīgi noteikt 1.jūniju, 1. augustu, 1.oktobri un 1.decembri? 

I.Funte atbild, ka jā var noteikt 1.jūniju, 1.augustu, 1.oktobri un 1.decembri, jo uz 

šodien dienu budžetā ir ieplānoti 2 800 000 tūkstoši euro uz šodien dienu 1 300 000 tūkstošu 

euro ieņēmumu pašvaldības budžetā jau ir iekasēti. 

E.Upeniece uzskata, ka termiņus vajag maksimāli pagarināt uz vēlākiem laikiem, mēs 

domājam ne tikai par fiziskajām personām, bet arī par uzņēmējiem, runājot par pašvaldības 

minēto nodokļu summu, bet ņemot vērā, ka pašvaldībā šī gada budžetā ir ar lielu atlikumu, 

nosacītie bija abonējuši kā iedzīvotāju ienākumu nodokli, līdz ar to termiņa palielināšana uz 

lielāku laiku nesarežģīs apgrozāmos līdzekļus pašvaldībā. 

A.Elksniņš izsaka priekšlikumu, noteikt, ka 2020.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk 

kā  1.jūnijā, 1.augustā, 1.oktobrī un 1.decembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada 

summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. 

 

A.Elksniņš aicina deputātus balsot par piedāvāto priekšlikumu, noteikt, ka 2020.gadā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nekustamā īpašuma nodoklis 

maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā  1.jūnijā, 1.augustā, 1.oktobrī un 1.decembrī — 

vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā 

avansa veidā. 

 

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

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka, 

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

 

noteikt, ka 2020.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 

nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā  1.jūnijā, 1.augustā, 

1.oktobrī un 1.decembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var 

nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. 

 

V.Kononovs izsaka priekšlikumu, papildināt lēmuma projektu, nekavējoties izveidot 

darba grupu, grozīt saistošos noteikumus par atvieglojumiem, pilnveidojot izeju no krīzes 
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situācijas divu nedēļu laikā, iesniedzot uz domes sēdi lēmuma projektu, par saistošo 

noteikumu izmaiņām. 

E.Upeniece piebilst, ka piekrīt V.Kononova priekšlikumam, papildot lēmuma projekta 

punktu, ka uzdot attiecīgajiem dienestiem sagatavot noteikta laika posmā saistošo noteikumu 

projektu un iesniegt domē, par krīzes situācijā nonākušajiem uzņēmumiem. 

I.Funte piebilst, ka šie jautājumi tiks skatīti Nekustamā īpašuma atvieglojuma komisijas 

ietvaros. 

 

A.Elksniņš aicina deputātus balsot par V.Kononova priekšlikumu, uzdot Daugavpils 

pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot priekšlikumus, lēmuma 

projektu saistošo noteiktu izmaiņām, papildus atbalsta pasākumu sniegšanai ārkārtas situācijā.  

 

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

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka, 

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

uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot 

priekšlikumus lēmuma projektu saistošo noteiktu izmaiņām, papildus atbalsta pasākumu 

sniegšanai ārkārtas situācijā. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo daļu, likuma 

“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 

Covid-19 izplatību” 4.pantu, sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-

19 vīrusa izplatību, atklāti balsojot, atklāti balsojot: PAR – 12 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

M.Lavrenovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Noteikt, ka 2020.gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 

nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā  1.jūnijā, 1.augustā, 

1.oktobrī un 1.decembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var 

nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.  

2. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai par pieņemto lēmumu informēt nodokļa 

maksātājus,  publicējot šo lēmumu Daugavpils pilsētas domes mājas lapā internetā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.40 
   

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)  A.Elksniņš                                                              

 

 

Protokoliste                             (personiskais paraksts)   I.Šķipare 
 

https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15

