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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2020.gada 17.aprīlī                                                                                              Nr.18 

                           

SĒDE NOTIEK VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

  

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

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

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

                                                                      J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis                                                                      

 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS  -  3 Domes deputāti – A.Broks – iemesls nav zināms 

                                                                          I.Kokina – iemesls nav zināms 

                                                                          I.Prelatovs – iemesls nav zināms 

  

SĒDĒ PIEDALĀS       - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

   S.Šņepste, Ž.Kobzeva, E.Upeniece, I.Limbēna, I.Funte, D.Krīviņa, 

   R.Golovans, I.Šalkovskis 

 

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                        E.Kuzmina, M.Čačka, K.Junkule 

 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko 

mākslas centram. 

2. Par apropriācijas palielināšanu. 

3. Par atļauju Kristīnei Junkulei savienot amatus. 
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4. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” un līdzekļu piešķiršanu 

no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”. 

5. Par  saistošo noteikumu “Prioritāro bezdarbnieku atlases kārtība algotos pagaidu 

sabiedriskajos darbos Daugavpils pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu. 

6. Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumā. 

7. Par zemes gabala Senlejas ielā 41, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai. 

8. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8102, Daugavpilī, daļu nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā. 

9. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 015 0051, Daugavpilī, daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā. 

10. Par 2017.gada 2.marta Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000100215 Stacijas 

ielā, Daugavpilī, daļas 85 m² platībā nomas līguma Nr.ZI 1/2017, darbības termiņa 

pagarināšanu. 

11. Par 2017.gada 22.maija Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000080816 Aveņu 

ielas 26 rajonā, Daugavpilī, daļas 48 m² platībā nomas līguma Nr.ZI 3/2017, darbības termiņa 

pagarināšanu. 

12. Par zemes vienības Dravnieku ielas 106C rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma 

slēgšanu. 

 

 

1.§ (165) 

 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas 

 palielināšanu Marka Rotko mākslas centram 

                                                 M.Čačka, A.Elksniņš 

 

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

interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot ar 

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmumu Nr.651 apstiprināto noteikumu 

Nr.3 „Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādēs” 4.punktu, 2019.gada 16.decembra Līgumu ar ASV vēstniecību 

Latvijā Nr. S-LG 750-20-GR-0002,  Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2020.gada 9.aprīļa atzinumu,  Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 9.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis,  A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts,  V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

1. Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils Marka Rotko mākslas 

centrs” (Reģ.Nr.90009938567, juridiskā adrese: Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401) pieņemt 

dāvinājumā naudas summu    1761 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit viens euro) 

katalogu drukai no ASV vēstniecības Latvijā (Samnera Velsa iela 1, Zemgales priekšpilsēta, 

Rīga, LV-1046). 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka 

Rotko mākslas centrs” ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmei 2020. gadam 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”  

ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020. gadam grozījumi. 
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2.§ (166) 

 

Par apropriācijas palielināšanu 

                                     E.Kuzmina, H.Soldatjonoka, A.Elksniņš 

 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi, ka jautājumu ziņos priekšsēdētājs, jo 

video konferences režīmā E.Kuzminai nav skaņas nodrošinājuma. 

Iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu un 

27.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 14.04.2015. MK noteikumiem 

Nr. 193 "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 “Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”", ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo 

jautājumu komitejas 2020.gada 9.aprīļa atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 9.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis,  A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts,  V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei “Sociālais 

dienests” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā:  Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmas 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

 

 

3.§ (167) 

 

Par atļauju Kristīnei Junkulei savienot amatus 

                          Ž.Kobzeva, J.Dukšinskis, L.Jankovska, A.Elksniņš 

 

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 b) 

apakšpunktu un 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktu, izskatot iesniegumu ar lūgumu atļaut 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, konstatējot, ka amatu savienošana neradīs 

interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome (turpmāk – Dome) nolemj: 

 

Atļaut Kristīnei Junkulei savienot Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

"Daugavpils Ledus sporta skola" (reģ.Nr.40900021086, juridiskā adrese: Stacijas iela 45A, 

Daugavpils, LV-5401) direktores amatu ar Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

"Daugavpils Individuālo sporta veidu skola" (reģ.Nr.40900021067, juridiskā adrese: Kandavas 

iela 17A, Daugavpils, LV-5401) izglītības metodiķa amatu uz 0,25 algas likmi. 
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4.§ (168) 

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” un līdzekļu 

piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai” 

                                                 D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumiem 

Nr.2 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli”, Daugavpils pilsētas domes cenu aptaujas Nr. AD 

2020/3 “Būvuzraudzības veikšana papilddarbiem Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas 

“Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3. kārtai” un 

cenu aptaujas Nr. AD 2020/12 “Autoruzraudzības veikšana papilddarbiem būvobjektā “Esošās 

ēkas Saules ielā 2, Daugavpilī pārbūve” un “Jaunbūves – skolas mācību bloka Saules ielā 6/8, 

Daugavpilī būvniecība” rezultātiem, ņemot vērā Domes Finanšu komitejas 2020. gada 9.aprīļa 

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

L.Jankovska, R.Joksts,  V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, 

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

 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”  

12100 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts euro) apmērā būvuzraudzības un autoruzraudzības 

veikšanai papilddarbiem būvobjektā “Esošās ēkas Saules ielā 2, Daugavpilī pārbūve” un 

“Jaunbūves – skolas mācību bloka Saules ielā 6/8, Daugavpilī būvniecība” projekta Nr. 

8.1.3.0/17/I/006 “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” izveidošana par 

Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta” 

ietvaros. 

2. Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, 

juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmā „Eiropas 

Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2020.gadam grozījumi. 

 

 

5.§ (169) 

 

Par saistošo noteikumu “Prioritāro bezdarbnieku atlases kārtība algotos pagaidu 

sabiedriskajos darbos Daugavpils pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu 

                                                 I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 “Noteikumi par 

aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6punktu, 

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

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

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
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Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 17.aprīļa saistošos noteikumus 

Nr.14“Prioritāro bezdarbnieku atlases kārtība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos 

Daugavpils pilsētas pašvaldībā”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 17.aprīļa saistošie noteikumi Nr.14 

                  “Prioritāro bezdarbnieku atlases kārtība algotos pagaidu sabiedriskajos 

                   darbos Daugavpils pilsētas pašvaldībā” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

6.§ (170) 

 

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas  

civilās aizsardzības komisijas nolikumā 

                                                 I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu, komisijas sastāvā iekļaut Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja 1.vietnieku J.Lāčplēsi, 

atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Dukšinskis, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

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

Iekļaut komisijas sastāvā J.Lāčplēsi 

 

 

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 – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

J.Lāčplēsis, 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. Jānis Lāčplēsis (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks); 

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

4.3.4. Sabīne Šņepste (Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore); 

4.3.5. Vanda Kezika (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore); 



6 
 

4.3.6. Aleksandrs Aizbalts (Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 

vietnieks); 

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

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

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

priekšnieks); 

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

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

speciāliste); 

4.3.12. Iveta Plone (Dvietes pagasta pārvaldes pārvaldniece); 

4.3.13. Ludmila Riekstiņa (Pilskalnes pagasta pārvaldes pārvaldniece); 

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

komandieris); 

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

4.3.16. Sergejs Smirnovs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 

priekšnieka vietnieks); 

4.3.17. Viktors Kosnarevičs (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales 

reģionālā centra vadītājs); 

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

direktore); 

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

direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja); 

4.3.20. Antons Lazdāns (Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes 

vadītājs); 

4.3.21. Aivars Pudāns (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” vadītājs); 

4.3.22. Teodors Binders (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās 

saimniecības pārvalde” Tehniskais direktors); 

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

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

speciālists); 

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

priekšnieks); 

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

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

uzņēmums” tehniskais direktors); 

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

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

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

nodaļas brigadieris); 

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

valsts inspektors); 

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

vadītāja p.i.); 

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

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

pārvaldes direktors); 

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

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

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

vietnieks).”. 

2. Izteikt nolikuma pielikumu šādā redakcijā: 
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“pielikums 

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam 

KOMISIJAS LOCEKĻU APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

 

vai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests  

Vitālijs Lisovs  

 

 

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

vitalijs.lisovs@vugd.gov.lv  

Daugavpils pilsētas dome 

Jānis Lāčplēsis 

 

Sabīne Šņepste 

Gundars Kampāns 

 

mob.t. 29457327, t. 654 04337, e-pasts: 

janis.lacplesis@daugavpils.lv  

t. 654 04385, e-pasts: sabine.snepste@daugavpils.lv, 

mob.t. 26655295, e-pasts: 

gundars.kampans@daugavpils.lv 

Komisijas sekretārs Kārlis Rasis veic 

apziņošanu zvanot, sūtot SMS, sūtot 

vēstules uz e-pastu 

 (mob.t. 28461711, e-pasts: 

karlis.rasis@daugavpils.lv) 

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš (t. 654 04331, e-pasts: andrejs.elksnins@daugavpils.lv) 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija veic 

apziņošanu zvanot, sūtot SMS, sūtot 

vēstules uz e-pastu 

 (DPPP dežurants,  

t. 654 21500 vai 29439181,  

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ,  

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins (mob.t. 29161620, t. 654 76811, e-pasts: 

arvids.kucins@dnd.lv) 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ,  

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna (t. 654 47851, 654 62501,  e-pasts: 

dome@ilukste.lv) 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ,  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandiera vietnieks 

Dmitrijs Karpovs (mob.t. 27896434, t. 654 55853, e-pasts: dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv) 

mailto:vitalijs.lisovs@vugd.gov.lv
mailto:janis.lacplesis@daugavpils.lv
mailto:sabine.snepste@daugavpils.lv
mailto:gundars.kampans@daugavpils.lv
mailto:karlis.rasis@daugavpils.lv
mailto:andrejs.elksnins@daugavpils.lv
mailto:police@daugavpils.lv
mailto:arvids.kucins@dnd.lv
mailto:dome@ilukste.lv
mailto:dmitrijs.karpovs@vugd.gov.lv
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Daugavpils novada dome 

Aivars Rasčevskis 

Vanda Kezika 

Aleksandrs Aizbalts 

Irēna Timšāne 

 

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 

Līga Formanicka 

Iveta Plone 

Ludmila Riekstiņa 

 

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  

Latgales reģionālā Valsts darba 

inspekcija 

Jānis Butāns 

 

 

mob.t. 26596493, t. 654 23574,  

e-pasts: Janis.Butans@vdi.gov.lv  

Veselības inspekcijas Latgales 

kontroles nodaļa 

 

 

mailto:aivars.rascevskis@dnd.lv
mailto:vanda.kezika@dnd.lv
mailto:aleksandrs.aizbalts@dnd.lv
mailto:irena.timsane@dnd.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:Janis.Butans@vdi.gov.lv
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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 

 

 

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


10 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

”. 

 

7.§ (171) 

 

Par zemes gabala Senlejas ielā 41, Daugavpilī, 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” 11.5.apakšpunktu, izskatot 

atsavināšanas ierosinājumu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 

09.04.2020. atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 09.04.2020. atzinumu, 

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

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

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

 

1. Atļaut atsavināt apbūvētu zemes gabalu 1094 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 021 

0669, Senlejas ielā 41, Daugavpilī; 

   2. Atsavināmā zemes gabala novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

 

 

8.§ (172) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8102, 

 Daugavpilī, daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

5.punktu un trešo daļu,  

izskatot Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2020.gada 

25.februāra sēdes protokola izrakstu Nr.8, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegumu Nr.1-2/283 “Par sadarbības īstenošanu 

!!! 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” 
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valsts hidroloģiskajā monitoringā” (reģistrēts Daugavpils pilsētas domē (turpmāk – Dome) 

12.02.2020. ar Nr. 1.2.-7/465), 

ņemot vērā, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 001 8102, Daugavas ielā, 

Daugavpilī, ir reģistrēta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000588876 uz 

Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda 5,9836 ha platībā, bilances vērtība uz 2020.gada 

13.martu ir 16754,00 EUR, 

ņemot vērā Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 9.aprīļa atzinumu, Domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 9.aprīļa atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 50103237791, juridiskā adrese: 

Maskavas ielā 165, Rīgā, (turpmāk – Centrs), Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8102, Daugavas ielā, Daugavpilī, 59836 m2 

platībā, daļas 49 m2 platībā un daļas 48 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabali) (pielikumā shēma), 

uz 10 (desmit) gadiem. 

2. Zemesgabalu lietošanas mērķis ir videokameras uzstādīšana attālinātai upes stāvokļa 

sekošanai (hidroloģiskā novērojuma staciju mēriekārtu uzstādīšana). 

3. Centrs ir tiesīgs izmantot Zemesgabalus tikai šī lēmuma 2.punktā paredzētajam mērķim.  

4. Centram ir pienākums nodot Zemesgabalus Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja: 

  4.1. līgums par Zemesgabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā tiek izbeigts pirms lēmuma 

1.punktā norādītā termiņa līgumā norādītajos gadījumos; 

 4.2. iestājies lēmuma 1.punktā noteiktais termiņš; 

      4.3. Zemesgabali tiek izmantoti pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

      4.4. Centrs tiek likvidēts un netiek nodrošināta tā funkciju deleģēšana citai institūcijai. 

5. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot Zemesgabalu bezatlīdzības 

lietošanas līgumu ar termiņu uz 10 gadiem ar iespēju līguma termiņu pagarināt. 

6. Līgumā par Zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā paredzēt, ka Centrs: 

 6.1. atbild par visu Zemesgabalā esošo inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī 

nodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes 

tīkliem, nodrošina Zemesgabala uzturēšanu, sedz ar to saistītos izdevumus; 

       6.2. ievēro Zemesgabalam noteiktos apgrūtinājumus un aprobežojumus, arī ja tie nav 

ierakstīti  zemesgrāmatā; 

6.3. nepieļauj darbības, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti un 

aizskar likumīgās tiesības un intereses. 

 

Pielikumā: Zemesgabalu izvietojuma shēma. 

 

 

9.§ (173) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 015 0051,  

Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

5.punktu un trešo daļu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, 

izskatot Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2020.gada 

25.februāra sēdes protokola izrakstu Nr.8, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas 
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Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegumu Nr.1-2/283 “Par sadarbības īstenošanu 

valsts hidroloģiskajā monitoringā” (reģistrēts Daugavpils pilsētas domē (turpmāk – Dome) 

12.02.2020. ar Nr. 1.2.-7/465), 

ņemot vērā, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 015 0051 (kadastra numurs 

0500 015 1405), Daugavpilī, 19354 m2 platībā ir Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā, 

ņemot vērā Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 9.aprīļa atzinumu, Domes Finanšu komitejas 

2020.gada 9.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts,  V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 50103237791, juridiskā adrese: 

Maskavas ielā 165, Rīgā, (turpmāk – Centrs), Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 015 0051, (kadastra numurs 0500 015 1405), 

Daugavpilī, 19354 m2 platībā, daļu 66 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals) (pielikumā shēma), 

uz 10 (desmit) gadiem. 

2. Zemesgabala lietošanas mērķis ir videokameras uzstādīšana attālinātai upes stāvokļa 

sekošanai (hidroloģiskā novērojuma staciju mēriekārtu uzstādīšana). 

3. Centrs ir tiesīgs izmantot Zemesgabalu tikai šī lēmuma 2.punktā paredzētajam mērķim.  

4. Centram ir pienākums nodot Zemesgabalu Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ja: 

4.1. līgums par Zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā tiek izbeigts pirms lēmuma 

1.punktā norādītā termiņa līgumā norādītajos gadījumos; 

      4.2. iestājies lēmuma 1.punktā noteiktais termiņš; 

      4.3. Zemesgabals tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

      4.4.Centrs tiek likvidēts un netiek nodrošināta tā funkciju deleģēšana citai institūcijai.  

5. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot Zemesgabala bezatlīdzības 

lietošanas līgumu ar termiņu uz 10 gadiem ar iespēju līguma termiņu pagarināt, bet ne ilgāk kā 

līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts 

vārda vai līdz brīdim, kad tiek pieņemts Domes lēmums par Zemesgabala piekritību 

pašvaldībai. 

6. Līgumā par Zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā paredzēt, ka Centrs: 

       6.1. atbild par visu Zemesgabalā esošo inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī 

nodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes 

tīkliem, nodrošina Zemesgabala uzturēšanu, sedz ar to saistītos izdevumus; 

       6.2. ievēro Zemesgabalam noteiktos apgrūtinājumus un aprobežojumus, arī ja tie nav 

ierakstīti  zemesgrāmatā; 

        6.3.nepieļauj darbības, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti un 

aizskar likumīgās tiesības un intereses. 

 

Pielikumā: Zemesgabala izvietojuma shēma. 

 

10.§ (174) 

 

Par 2017.gada 2.marta Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

05000100215 Stacijas ielā, Daugavpilī, daļas 85 m² platībā nomas 

 līguma Nr.ZI 1/2017, darbības termiņa pagarināšanu 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu un 
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pirmo prim daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, ņemot vērā: 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2020.gada 

24.februāra vēstuli Nr.1-12/174 “Par iesnieguma izskatīšanu” (reģistrēts Daugavpils pilsētas 

domē 26.02.2020. Nr.1.2.-7/625); 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2020.gada 11.februāra 

sēdes protokola izrakstu Nr.8 “Fiziskas personas (vārds un uzvārds) iesniegums par zemes 

nomas līguma termiņa pagarināšanu Stacijas ielā, Daugavpilī, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 0500 010 0215”; 

starp Daugavpils pilsētas domi un (vārds un uzvārds) 2017.gada 2.martā noslēgto Zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 05000100215 Stacijas ielā, Daugavpilī, daļas 85 m2 platībā 

nomas līgumu     Nr.ZI 1/2017 (turpmāk – līgums Nr.ZI 1/2017); 

Oļega Fjodorova 2020.gada 30.janvāra iesniegumu (reģistrēta Daugavpils pilsētas domē 

30.01.2020. Nr.136/1.2.-16), kurā vēlas pagarināt nomas līguma termiņu uz maksimāli 

iespējamo laiku; 

2020.gada 16.marta Atzinumu par Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000100215 

Stacijas ielā, Daugavpilī, daļas 85 m2 platībā nomas līguma Nr.ZI 1/2017 nomas maksas 

pārskatīšanu; 

ka nomnieks Oļegs Fjodorovs ir labticīgi pildījis līguma Nr.ZI 1/2017 saistības – tam nav 

nenokārtotu parādsaistību, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumu; 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2020.gada 9.aprīļa atzinumu, Finanšu komitejas 

2020.gada 9.aprīļa atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts,  V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

       1. Pagarināt līguma Nr.ZI 1/2017 termiņu (nerīkojot izsoli) uz pieciem gadiem un izdarīt 

nomas līgumā šādus grozījumus: 

       1.1. Līguma 2.punktā aizstāt skaitli un vārdus “3 (trīs) gadus” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 

2025.gada 1.martam.”  

       1.2. Papildināt līgumu ar 4.1.10.apakšpunktu un 4.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 

       “4.1.10. uzturēt zemesgabalu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt, lai 

zemesgabalam piegulošā publiskās lietošanas esošā teritorija ir sakopta atbilstoši vietējās 

pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, un segt 

ar uzturēšanu saistītos izdevumus; 

        4.1.11. atbildēt par ugunsdrošību zemesgabalā.” 

        2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam saskaņā ar šo lēmumu sagatavot 

atbilstošu vienošanos par grozījumiem līgumā Nr.ZI 1/2017.  

 

 

11.§ (175) 

 

Par 2017.gada 22.maija Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

05000080816 Aveņu ielas 26 rajonā, Daugavpilī, daļas 48 m² platībā  

nomas līguma Nr.ZI 3/2017, darbības termiņa pagarināšanu 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu un 

pirmo prim daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, ņemot vērā: 
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Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2020.gada 

24.februāra vēstuli Nr.1-12/170 “Par iesnieguma izskatīšanu” (reģistrēts Daugavpils pilsētas 

domē 26.02.2020. Nr.1.2.-7/623); 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2020.gada 11.februāra 

sēdes protokola izrakstu Nr.4 “SIA “Viart” iesniegums par zemes nomas līguma termiņa 

pagarināšanu Aveņu ielas 26 rajonā, Daugavpilī”; 

starp Daugavpils pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Viart” 

(reģ.Nr.41503076412, juridiskā adrese Staņislavska ielā 15, Daugavpilī) 2017.gada 22.maijā 

noslēgto Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000080816 Aveņu ielas 26 rajonā, 

Daugavpilī, daļas 48 m2 platībā nomas līgumu Nr.ZI 3/2017 (turpmāk – līgums Nr.ZI 3/2017); 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viart” 2020.gada 23.janvāra iesniegumu (reģistrēta 

Daugavpils pilsētas domē 24.01.2020. Nr.195/1.2.-6), kurā lūdz pagarināt zemes nomas līguma 

Nr.ZI 3/2017 termiņu; 

2020.gada 16.marta Atzinumu par Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000080816 

Aveņu ielas 26 rajonā, Daugavpilī, daļas 48 m2 platībā nomas līguma Nr.ZI 3/2017 nomas 

maksas pārskatīšanu; 

ka nomnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viart” ir labticīgi pildījusi līguma Nr.ZI 

3/2017 saistības – tam nav nenokārtotu parādsaistību, ievērojot sabiedrības intereses un 

lietderības apsvērumu; 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2020.gada 9.aprīļa atzinumu, Finanšu 

komitejas 2020.gada 9.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

        1. Pagarināt līguma Nr.ZI 3/2017 termiņu (nerīkojot izsoli) uz pieciem gadiem un izdarīt 

nomas līgumā šādus grozījumus: 

        1.1. Līguma 2.punktā aizstāt skaitļus un vārdus “3 (trīs) gadus līdz 2020.gada 21.maijam” 

ar  vārdiem un skaitļiem “līdz 2025.gada 21.maijam.”  

        1.2. Papildināt līgumu ar 4.1.10.apakšpunktu un 4.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 

        “4.1.10. uzturēt zemesgabalu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt, lai 

zemesgabalam piegulošā publiskās lietošanas esošā teritorija ir sakopta atbilstoši vietējās 

pašvaldības saistošo noteikumu prasībām par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, un segt 

ar uzturēšanu saistītos izdevumus; 

          4.1.11. atbildēt par ugunsdrošību zemesgabalā.” 

          1.3. Līguma 5.1.punktā aizstāt skaitli un vārdus “386 EUR /trīs simti astoņdesmit seši 

eiro/” ar  skaitli un vārdiem “408,96 EUR /četri simti astoņi eiro 96 centi/” un skaitli “96,50” 

ar  skaitli “102,24.”  

 2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam saskaņā ar šo lēmumu sagatavot 

atbilstošu vienošanos par grozījumiem līgumā Nr.ZI 3/2017.  

 

 

12.§ (176) 

 

Par zemes vienības Dravnieku ielas 106C rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 16.janvāra lēmuma Nr.14 

“Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313023, Dravnieku ielas 106C rajonā, 

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

Dravnieku ielā 106C, Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.4402), īpašnieks, kā vienīgais 
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pretendents, kurš mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (28.02.2020.) par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 

05000313023, Dravnieku ielas 106C rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza pieteikumu (reģ. 

Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 04.03.2020. Nr.922/5.1.-1) par šī zemes 

starpgabala pirkšanu, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts,  V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

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

nolemj: 

 

      1. Pārdot zemes vienību 41 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000313023 (kadastra 

Nr.05000313023), Dravnieku ielas 106C rajonā, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), par 

nosacīto cenu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro 00 centi) tam pieguloša nekustamā 

īpašuma, kadastra Nr.05000313021 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.4402), Dravnieku ielā 

106C, Daugavpilī, 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.14.17    
   

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                                  A.Elksniņš  

                                                                                                                                                          

 

Protokoliste                          (personiskais paraksts)                                   S.Rimicāne   

 

 

 

 

 

 


