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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2020.gada 10.septembrī                                                                                           Nr.36

                            

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14.00 

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās 

saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmā „Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) 

fondiem”. 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo savienība” Daugavpils 

reģionālā biedrība (struktūrvienība) no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”. 

3. Par grozījumu Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 

sastāvā. 

4. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.567 “Par 

Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”. 

5. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzejs” darbības stratēģijas 2020. – 2024. gadam apstiprināšanu. 

6. Par atbalstu Latgales Centrālās bibliotēkas projektiem un apropriācijas palielināšanu. 

7. Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai. 

8. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas 

izglītības iestādēs”. 

9. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.26 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem”. 

10. Par atļauju sadarbības līguma noslēgšanai ar Labklājības ministriju Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” dalībai pilotprojektā ģimenes asistentu 

apmācībām. 

11. Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām” 

apstiprināšanu. 

12. Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 

18.novembra ielā 354V, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/17/I/056 ietvaros izveidoto vērtību 

nodošanu. 

13. Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/026 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. 

14. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā 

„Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”. 
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15. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 „Daugavpils pilsētas 

aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu 

apdraudētajā teritorijā” īstenošanai. 

16. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem” Daugavpils pilsētas domei. 

17. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs 

 

  

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:  

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

                                        R.Golovans, J.Oļenovs, I.Šalkovskis 

                                         

                                      - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                        R.Ģiptere, J.Šapkova, M.Isupova, E.Kuzmina, A.Džeriņš, I.Šķinčs, 

                                        J.Stivriņš 

 

   - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                  I.Dunaiskis, P.Gallers, L.Rudko                                                            

                                      

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece lūdz deputātus 

izskatīt divus papildjautājumus:  

- “Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Cietokšņa ielas pārbūve posmā no 

Sporta ielas līdz Cietokšņa ielai 82, Daugavpilī (2.kārta) īstenošanai”, 

- “Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

energoefektivitātes paaugstināšana un remonts Šaurajā ielā 26, Daugavpilī” īstenošanai”. 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva lūdz deputātus izskatīt 

papildjautājumu:  

- “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Baltkrievu kultūrizglītības biedrība 

„Uzdim” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds””. 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa lūdz deputātus 

izskatīt papildjautājumu:  

- “Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta 

programmām.” 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš lūdz 

deputātus izskatīt papildjautājumu:  

- “Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 

„Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām””. 

 

Deputāts V.Kononovs izsaka iebildumus, ka par papildjautājumu iekļaušanu darba 

kārtībā vajadzīgs balsojums. 
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- A.Elksniņš izsaka priekšlikumu, atlikt  papildjautājuma  “Par grozījumu Daugavpils 

pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums 

sporta organizācijām”” izskatīšanu. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par papildjautājuma “Par grozījumu Daugavpils 

pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums 

sporta organizācijām”” iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, 

atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, 

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

5 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs), Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

Papildjautājums ir iekļauts domes sēdes darba kārtībā. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar pieciem 

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.  

 

 

1.§ (389) 

 

Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmā 

„Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem” 

A.Džeriņš, I.Prelatovs 

 

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

2020.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.387 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem 

valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai 

saistībā ar Covid-19 izplatību”, 2020.gada 30.jūlija Daugavpils pilsētas domes lēmumu 

Nr.321 „Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Skolas ielas pārbūve posmā no 

Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas pārbūve posmā no Komunālās ielas līdz 

Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas pārbūve posmā no Dostojevska ielas līdz Staru ielai 80 

Daugavpilī” īstenošanai”,  ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 3.septembra 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 palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās 

saimniecības pārvalde” (reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils) 

pamatbudžeta programmā „Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem” saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta 

                 programmas „Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem” ieņēmumu un 

                 izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 
 

 



4 
 

2.§ (390) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo savienība” 

Daugavpils reģionālā biedrība (struktūrvienība) no budžeta 

programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ž.Kobzeva, I.Prelatovs 

 

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

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2020.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra 

noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar 

Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā biedrības 

“Latvijas Nedzirdīgo savienība” Daugavpils reģionālā biedrība (struktūrvienība) (reģ. Nr. 

40008000615, struktūrvienības Nr.90010808060)  2020.gada 27.augusta pieteikumu,  

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 3.septembra sēdes 

atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 3. septembra sēdes 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Nedzirdīgo savienība” Daugavpils 

reģionālā biedrība (struktūrvienība) (reģ.Nr.40008000615, struktūrvienības Nr.90010808060) 

181,50 EUR apmērā ( viens simts astoņdesmit viens  euro, 50 centi) dalības braucienam, lai 

piedalītos Latvijas Nedzirdīgo savienības Nedzirdīgo dienas festivālā “Kādi mēs bijām un 

esam …LNS 100”, kas notiks š.g. 26.septembrī, Rīgā. 

2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

3.§ (391) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Baltkrievu kultūrizglītības biedrība 

„Uzdim” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

Ž.Kobzeva, I.Prelatovs 

 

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

pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2020.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam”, Domes 2016.gada 28.janvāra 

noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas apstiprināti ar 

Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20, 11., 24. un 26.punktu,  ņemot vērā biedrības 

"Baltkrievu kultūrizglītības biedrība "UZDIM""  (reģ. Nr. 40008004087) 2020.gada 8.septembra  

pieteikumu,  Daugavpils pilsētas domes Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 

10.septembra sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 

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

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

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

ATTURAS – nav,      Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds”  līdzfinansējumu 131,59 EUR apmērā (viens simts trīsdesmit viens euro, 59 centi ) 

biedrībai "Baltkrievu kultūrizglītības biedrība "UZDIM""  (reģ.Nr. 40008004087) Baltkrievu 
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svētdienu skolas “Vjasjolka” audzēkņu dalības braucienam, lai piedalītos XXXI Latvijas 

mazākumtautību bērnu un jauniešu Sporta svētkos, kas notiks Rīgā, 2020.gada 20.septembrī.   

2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt 

biedrībai. 

 

4.§ (392) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 

grupas sastāvā 

I.Limbēna, I.Prelatovs 

 

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

kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību 

bērnu tiesību aizsardzībā” 4. un 5.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: 

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 9.novembra lēmumā Nr.630 “Par 

Daugavpils pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu” grozījumu un 

aizstāt 1.2.apakšpunktā vārdus “Irēnu Žavoronkovu” ar vārdiem “Nataļju Aleksejevu”. 

 

 

5.§ (393) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.567 

“Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu” 

I.Limbēna, I.Prelatovs 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta 

ceturto daļu, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 45.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: 

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmuma Nr.567 “Par Daugavpils 

pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu” 1.punktā grozījumu un papildināt ar vārdiem 

“Romāns Barišnikovs”.  

 

6.§ (394) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Novadpētniecības 

un mākslas muzejs” darbības stratēģijas 2020. – 2024. gadam apstiprināšanu 

R.Ģiptere, L.Jankovska, I.Prelatovs 

 

L.Jankovska lūdz labot neprecizitātes lēmuma projekta 2.2.punktā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta 

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

„Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 52.punktu, 
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ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 

3.septembra 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 pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzejs” darbības stratēģiju 2020.-2024.gadam. 

 

Pielikumā :  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības  un 

                     mākslas muzejs” darbības stratēģija 2020.-2024.gadam. 

 

7.§ (395) 

 

Par atbalstu Latgales Centrālās bibliotēkas projektiem un apropriācijas 

palielināšanu 

J.Šapkova, I.Prelatovs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta finansēšanas 

līgumu Nr.2020-2-LIT035, Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta finansēšanas līgumu 

Nr.2020-2-LIT050,  ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2020.gada 3.septembra sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 3.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

 

1. Atbalstīt Latgales Centrālās bibliotēkas (reģ.Nr.90000066637, juridiskā adrese: Rīgas 

ielā 22A, Daugavpilī) Valsts Kultūrkapitāla fonda projektus: 

1.1. projektu “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī 6. kārta” saskaņā ar 1. pielikumu; 

1.2. projektu “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī 2.kārta” saskaņā ar 2. 

pielikumu. 

2.Veikt apropriācijas palielināšanu Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta 

programmai “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” saskaņā ar 

3.pielikumu. 

 

Pielikumā:  1. Projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī 6. kārta” apraksts; 

                   2. Projekta “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī 2.kārta” apraksts; 

                   3. Latgales Centrālās Bibliotēkas pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības       

un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

2020.gadam grozījumi. 

 

8.§ (396) 

 

Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai 

M.Isupova, I.Prelatovs 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
3 

panta pirmo daļu, ņemot vērā Civillikuma 

1402.pantu,  likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantu, ņemot vērā 
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Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 30.maija lēmumu Nr.327 “Par izstāšanos no biedrības 

“Latvijas zinātnes centru apvienība”, deleģēšanas līguma ar biedrības “Latvijas zinātnes 

centru apvienība” izbeigšanu, jauniešu Zinātkāres centra “ZINOO Daugavpils” nodošanu 

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram “Jaunība”” 7.punktu, apstākli, ka tiek nomāts 

privātpersonas nekustamais īpašums, kas nepieciešams Daugavpils pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai, kā arī īstenojot energoefektivitātes 

pasākumus, Finanšu komitejas 2020.gada 3.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

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

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

  

1. Atļaut Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (nodokļu maksātāja reģistrācijas 

Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) slēgt līgumu par zemesgabala 

Vienības ielā 32A, Daugavpilī, Vienības ielā 34A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 001 0803, ar 

kopējo platību 2256 m
2
  nomu uz termiņu – 12 gadi. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu 

Nr.277 “Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai” un Daugavpils pilsētas 

domes 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.656 “Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma 

slēgšanai”. 

 

9.§ (397) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.33 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana 

izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs” 

M.Isupova, I.Prelatovs 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 11.punktu,  ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 

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

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

  

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 10.septembra saistošos noteikumus 

Nr.29 „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.33 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr.29 

                „Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 13.augusta saistošajos 

                 noteikumos Nr.33 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem 

                  pirmsskolas izglītības iestādēs” un to paskaidrojuma raksts. 

 

10.§ (398) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos  

noteikumos Nr.26 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem” 

                                              M.Isupova, I.Prelatovs 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 11.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 

3.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 
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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 3.septembra saistošos noteikumus 

Nr.30 „Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.26 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr.30 

                  „Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos 

                   Nr.26 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem” un to  

                   paskaidrojuma raksts. 

 

11.§ (399) 

 

Par atļauju sadarbības līguma noslēgšanai ar Labklājības ministriju 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” 

 dalībai pilotprojektā ģimenes asistentu apmācībām 

                                              E.Kuzmina, I.Prelatovs 

 

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

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) Sociālo jautājumu 2020.gada 3.septembra 

sēdes atzinumu un Domes Finanšu komitejas 2020.gada 3.septembra sēdes atzinumu, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

Atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) 

noslēgt sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju dalībai pilotprojektā ģimenes asistentu 

apmācībām.  

 

12.§ (400) 

 

Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek piešķirts 

finansējums sporta sacensībām” apstiprināšanu 

J.Stivriņš, I.Prelatovs 

 

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

likuma 7.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 3.septembra atzinumu un Finanšu komitejas 

2020.gada 3.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 10.septembra noteikumus Nr.5“Par 

kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām” (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 12.septembra 

lēmumu Nr.545 “Par noteikumu apstiprināšanu”. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 10.septembra noteikumi Nr.5 “Par kārtību,  
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                   kādā  tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām”. 

 

13.§ (401) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 

„Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām” 

J.Stivriņš, V.Kononovs, I.Prelatovs 

 

Debates: V.Kononovs. 

Deputāti: A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs un N.Kožanova nepiedalās lēmuma 

pieņemšanā. 

 

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

likuma 7.pantas pirmās daļas 3. un 6.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 2020.gada 3.septembra atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 3.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 1(M.Lavrenovs), Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumu Nr.160 apstiprinātajos 

noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām” grozījumu 

un papildināt noteikumus ar 50.punktu sekojošā redakcijā: 

“50. 2020./2021.gada sporta sezonai 8.1. un 8.2. punktā minētājām Sporta 

organizācijām nepiemērot noteikumu 10.punktu.” 

 

14.§ (402) 

 

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils 

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

Nr.4.2.2.0/17/I/056 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu 

D.Krīviņa, H.Soldatjonoka, I.Prelatovs 

 

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

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

apstiprināto Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaiti 99.punktu, 2018.gada 29.oktobra Vienošanos par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/056 (turpmāk - Vienošanās), nodrošinot projekta 

„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 

354V, Daugavpilī”, sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura galvenais mērķis – samazināt 

primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas 

pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī, kas atbilst darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumu prasībām, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 3.septembra sēdes atzinumu, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj:  
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Nodot Daugavpils pilsētas domes (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra 

iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils 

pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī” (turpmāk - Projekts) ietvaros 

izveidotās vērtības Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pensionāru sociālās 

apkalpošanas teritoriālais centrs” (reģ.Nr.90000065913, juridiskā adrese: 18.novembra ielā 

354A, Daugavpilī, LV-5413) saskaņā ar pielikumu. 

1. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, ievērojot Regulas 

Nr.1303/2013 71. pantā noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta darbību īstenošanas laikā 

un 5 (piecu) gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, kā arī izmantot Projektā 

attīstīto infrastruktūru un sasniegtos rezultātus Projektā plānoto darbību veikšanai un saskaņā 

ar Projektā paredzēto mērķi. 

2. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram organizēt Projektā izveidoto vērtību 

nodošanu – pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pensionāru   

sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs” vērtību saraksts. 

 

15.§ (403) 

 

Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/026 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu 

D.Krīviņa, I.Prelatovs 

 

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

daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes ar 2014.gada 23.decembra lēmumu Nr.623 

apstiprināto noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā 

esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” 97.punktu, 2018.gada 2.augusta Vienošanos par 

Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/026, nodrošinot projekta 

„Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras 

sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”, sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura galvenais 

mērķis - Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu 

plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, Finanšu 

komitejas 2020.gada 3.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, 

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

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

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

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

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) projekta „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām” – 

Daugavpils 13.vidusskola (turpmāk Projekts) ietvaros izveidoto vērtību Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldei (reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-

5401) saskaņā ar pielikumu. 

2. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju saskaņā ar Projektā paredzēto 

mērķi, ievērojot Regulas Nr.1303/2013
6
 71. pantā noteiktos nosacījumus un termiņus Projekta 

darbību īstenošanas laikā un 5 (piecu) gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas. 

3. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektorei organizēt izveidoto vērtību nodošanu – 

pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Nododamo Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei vērtību saraksts. 
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16.§ (404) 

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta 

programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

D.Krīviņa, I.Prelatovs 

 

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”, ņemot vērā Domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 3.septembra 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 palielināšanu un pārdali 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. 

 

17.§ (405) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta 

programmām 

                                                  D.Krīviņa, I.Prelatovs 

 

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”, ņemot vērā Domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 10.septembra 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 Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) starp pamatbudžeta programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Uzņēmējdarbības veicināšana” par 

1801 EUR saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

par 1801 EUR saskaņā ar 2.pielikumu.   

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Uzņēmējdarbības  

veicināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 
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18.§ (406) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 „Daugavpils 

pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, 

Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā” īstenošanai 

E.Upeniece, I.Prelatovs 

 

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

“Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu, likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 

13.panta pirmās daļas 1.punktu, 2018.gada 13.jūnija Vienošanās par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr.5.1.1.0/17/I/005, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 3.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, 

A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – 5(A.Elksniņš, A.Gržibovskis, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

 

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

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 1 320 561 

EUR (viens miljons trīs simti divdesmit  tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 00 centi), uz 

20 gadiem projekta Nr.5.1.1.0/17/I/005 „Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība 

Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā”  

īstenošanai.  

2.  Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

    2020.gadā – 126 197 EUR; 

    2021.gadā – 1 194 364 EUR. 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2023.gada martu. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

19.§ (407) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Cietokšņa ielas pārbūve 

posmā no Sporta ielas līdz Cietokšņa ielai 82, Daugavpilī (2.kārta) īstenošanai 

E.Upeniece, I.Prelatovs 

 

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

“Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu, Ministru kabineta 10.12.2019.noteikumiem 

Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Ministru kabineta 

14.07.2020. noteikumiem Nr.456 „Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām 

izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

Covid-19 izplatību”, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 26.augusta rīkojumu Nr.475 

„Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās 

situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 10.septembra atzinumu, atklāti 

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

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

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

pilsētas dome nolemj:  
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1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 459 000 EUR 

(četri simti piecdesmit deviņi tūkstoši euro 00 centi), uz 20 gadiem investīciju projekta 

„Cietokšņa ielas pārbūve posmā no Sporta ielas līdz Cietokšņa ielai 82, Daugavpilī (2.kārta)”  

īstenošanai.  

2.  Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

    2020.gadā – 137 700  EUR; 

    2021.gadā – 321 300  EUR. 

3. Pašvaldības līdzfinansējumu 394 752,45 EUR (trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši 

septiņi simti piecdesmit divi euro 45 centi)  apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžeta līdzekļiem pa gadiem: 

   2020.gadā -   45 900 EUR; 

   2021.gadā -  348 852,45 EUR. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2022. gada martu. 

5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

20.§ (408) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas energoefektivitātes paaugstināšana un remonts Šaurajā ielā 26, 

Daugavpilī” īstenošanai 

E.Upeniece, I.Prelatovs 

 

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

“Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu, Ministru kabineta 10.12.2019.noteikumiem 

Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Ministru kabineta 

14.07.2020. noteikumiem Nr.456 „Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām 

izsniedz valsts aizdevumu ārkārtas situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

Covid-19 izplatību”, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.387 „Par 

atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtas 

situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 10.septembra 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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 1 203 556 

EUR     (viens miljons divi simti trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro 00 centi), uz 20 

gadiem investīciju projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes 

paaugstināšana un remonts Šaurajā ielā 26,  Daugavpilī”  īstenošanai.  

2.  Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

    2020.gadā – 361 067 EUR; 

    2021.gadā – 842 489  EUR. 

3. Pašvaldības līdzfinansējumu 401 185 EUR (četri simti viens tūkstotis viens simts 

astoņdesmit pieci euro 00 centi)  apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budžeta līdzekļiem pa gadiem: 

   2020.gadā -  120 356 EUR; 

   2021.gadā -  280 829 EUR. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2023.gada martu. 
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5. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus, turpmāko gadu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetos. 

 

21.§ (409) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas 

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas domei 

S.Šņepste, I.Prelatovs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 

9.augusts noteikumu Nr.2 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta 

izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 40.punktu, Daugavpils 

pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 3.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

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

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

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

nolemj:   
 

1. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem”  Daugavpils pilsētas domei 11 679 EUR ( vienpadsmit tūkstoši seši simti 

septiņdesmit deviņi  euro 00 centi) :  

1.1. insolācijas aprēķina veikšanai Smilšu ielā 1, Smilšu ielā 1A, Smilšu ielā 2, Smilšu 

ielā 3, Smilšu ielā 4, Smilšu ielā 6, Smilšu ielā 8, Daugavpilī 4598 EUR (četri 

tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi euro 00 centi) 

1.2. transporta (iekšdedzes dzinēju) radīto gaisu piesārņojošo vielu līmeņa noteikšanai 

Smilšu ielā 1, Smilšu ielā 1A, Smilšu ielā 2, Smilšu ielā 3, Smilšu ielā 4, Smilšu 

ielā 6, Smilšu ielā 8, Daugavpilī 7081 EUR (septiņi tūkstoši astoņdesmit viens 

euro 00 centi)   

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta apakšprogrammas “Pašvaldības 

mājokļu un teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumus 2020.gadam, saskaņā ar pielikumu.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta  apakšprogrammas “Pašvaldības mājokļu 

un teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2020.gadam.  

 

22.§ (410) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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 ierosinājumus, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 

03.09.2020. atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 03.09.2020. atzinumu, 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 
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1. Atļaut atsavināt: 

1.1. apbūvētu zemes gabalu 1251 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 021 0712, 

Senlejas ielā 22, Daugavpilī; 

1.2. apbūvētu zemes gabalu 993 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 021 0715, Senlejas 

ielā 24, Daugavpilī; 

1.3. apbūvētu zemes gabalu 431 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 3918, 

Begoniju ielā 120, Daugavpilī; 

1.4. apbūvētu zemes gabalu 559 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 030 0826, 

Dravnieku ielā 128D, Daugavpilī; 

1.5. apbūvētu zemes gabalu 626 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 7321, Arodu 

ielā 105, Daugavpilī. 

    2. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.20   
   

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs                (personiskais paraksts)                                  I.Prelatovs 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Protokoliste     (personiskais paraksts)                                    S.Rimicāne   

 

 

 

 

 


