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SĒDES  PROTOKOLS 

Daugavpilī 

 

2020.gada 8.oktobrī                                                                                            Nr.40

                            

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ UN VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ 

 

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 programmās. 

2. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Krievu kultūras 

centrs”. 

3. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

4. Par atbalstu dalībai konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”. 

5. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 28.maija noteikumos Nr.4 

„Noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību”. 

6. Par apropriācijas pārdali profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils 

Individuālo sporta veidu skola”. 

7. Par atbalstu  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” dalībai 

Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Neaizsargāto grupu 

sociālā iekļaušana Zarasai - Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes 

tīklu” (“Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai - Daugavpils cross-border region 

through development of integrated social care network”), Nr. LLI-550. 

8. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumā Nr.490 „Par 

atbalstu projektam „Kapacitātes paaugstināšana – sagatavotība un reaģēšana ārkārtas 

situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām””. 

9. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta 

programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”. 

10. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām. 

11. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/18/I/003 „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.29, Vienības ielā 38B” 

īstenošanai. 

12. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības 

iestāžu nodrošinājums attālinātam mācību procesam” īstenošanai. 

13. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. 

14. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313918, Begoniju ielā 120, 

Daugavpilī, pārdošanu. 



15. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102437, Balvu ielā 1C k-2 - 47, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

16. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281446, Butļerova ielā 1 k-4 - 47, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

17. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281447, Butļerova ielā 1 k-4 - 48, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

18. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320803, Poligona ielā 13, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000250512, Čiekuru ielā 12, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

20. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313307, Salviju ielā 50, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

21. Par zemes vienības Butļerova ielā 1 k-8 - 185, Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

22. Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.69 

nodošanu atsavināšanai. 

23. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 1015, Apšu ielas rajonā, Daugavpilī, 

pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

24. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

25. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A rajonā, 

Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli. 

26. Par apbūves tiesības piešķiršanu Lidotāju ielā 19, Daugavpilī. 

27. Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales speciālās 

ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai – SIA „SMD Baltic”. 

28. Par zemes gabala Raiņa ielā 1, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu. 

29. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 
 
 

SĒDI VADA – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs 

  

SĒDĒ PIEDALĀS -  14  Domes deputāti  –  A.Broks (videokonferences režīmā), 

                                                                        J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš,  

                                                                        A.Gržibovskis, L.Jankovska,  

                                                                        R.Joksts - (videokonferences režīmā), 

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

                                                                        J.Lāčplēsis - (videokonferences režīmā), 

                                                                        I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis 

                                                                                                                                                                                                          

SĒDĒ NEPIEDALĀS  -  1 Domes deputāts –  I.Kokina                                                                         

                                                                            

SĒDĒ PIEDALĀS      - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                     S.Šņepste, R.Golovans, I.Funte, E.Upeniece, Ž.Kobzeva,  

                                     I.Šalkovskis, E.Ugarinko, J.Oļenovs, M.Dimitrijeva, A.Jemeļjanovs 

                              

                                     - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki:  

                                     M.Isupova, A.Pudāns, D.Krīviņa, E.Kleščinska, L.Drozde, G.Smuļko, 

                                     A.Titova  

                                          

                                     - plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: 

                                        I.Dunaiskis  

 

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



 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva lūdz deputātus iekļaut 

domes sēdes darba kārtībā  divus papildjautājumus: 

“Par atļauju Ingunai Kokinai savienot amatus” un 

“Par atļauju Līvijai Drozdei savienot amatus”. 

 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs 

Aivars Pudāns lūdz deputātus izskatīt vienu papildjautājumu:  

“Par līdzekļu ieplānošanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai būvobjekt: “Satiksmes 

pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā, Daugavpilī””. 

 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja Evelīna 

Ugarinko lūdz deputātus izskatīt vienu papildjautājumu: 

“Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas domei”. 

 

Iebildumu nav. 

 

Daugavpils pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova lūdz deputātus 

iekļaut domes sēdes darba kārtībā  divus papildjautājumus: 

“Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei” un 

“Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldei”. 

 

Iebildumu nav. 

 

Domes sēdes vadītājs Igors Prelatovs lūdz deputātus apstiprināt Domes sēdes darba 

kārtību ar izmaiņām un sešiem papildjautājumiem. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

nolemj: 

 

Apstiprināt Domes sēdes darba kārtību ar sešiem papildjautājumiem. 

 

1.§   (478) 

 

Par apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmās 

A.Pudāns, 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 28.augusta Daugavpils pilsētas domes lēmumu 

Nr.384 „Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Līksnas ielas no Līksnas ielas 1 līdz 

Ormaņu ielai pārbūve Daugavpilī „ īstenošanai”, 2020.gada 28.augusta Daugavpils pilsētas 

domes lēmumu Nr.385 „Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Miera ielas pārbūve 

posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai Daugavpilī” īstenošanai”, 2020.gada 28.augusta 



Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.386 „Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta 

„Auto stāvlaukuma pārbūve Jātnieku ielā (zemesgabala kadastra Nr.05000052826), 

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

2020.gada 1.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, 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 programmās: 

1. „Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem” saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2.  „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” 

saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta 

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

                  izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

 2. Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta  

 programmas „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansē 

 tie projekti)” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

 

2.§   (479) 

 

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Krievu 

kultūras centrs” 

N.Kožanova, I.Prelatovs 

 

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

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

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

pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumu Nr.2 “Noteikumi par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 

34.punktu un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 1.oktobra sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

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

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

nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši izdevumu ekonomiskajām 

kategorijām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Krievu kultūras centrs” 

(reģ.Nr.90000957223, juridiskā adrese: Varšavas iela 14, Daugavpils) pamatbudžeta 

programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” pamatbudžeta 

                  programmas „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāme  

                  2020.gadam grozījumi. 

 

Plkst.14:05 deputāte I.Kokina pieslēdzās videokonferences režīmā. 

 

 

 



3.§   (480) 

 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

G.Smuļko, I.Prelatovs 

 

Deputāte I.Kokina  tehnisku iemeslu dēļ nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

  

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

daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta trešo daļu, trešo prim daļu un sesto daļu, izskatot biedrības “Sikspārnis D” 

2020.gada 31.augusta iesniegumu, 2020.gada 14.septembra iesniegumu, Daugavpils pilsētas 

domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 1.oktobra atzinumu, Finanšu 

komitejas 2020.gada 1.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā atbilstoši saskaņotam lietošanas grafikam sabiedriskā 

labuma organizācijai - biedrībai “Sikspārnis D” (reģ.Nr.40008172968, juridiskā adrese Irbju 

iela 61, Daugavpils), turpmāk – Biedrība, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašuma daļu (turpmāk – Īpašums): 

1.1.  telpas J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkā Marijas ielā 1E, 

Daugavpilī, (kadastra apzīmējums 05000033703001) 468,9 m
2
 platībā, kas būves kadastrālās 

uzmērīšanas lietas 1.stāva plāna telpu grupas eksplikācijā atzīmētas ar Nr.1, un ēkai piesaistītā 

zemesgabala (kadastra apzīmējums 0500 003 3706) 2211 m
2
 platībā,  Marijas ielā 1E, 

Daugavpilī, 4689/17423 domājamās daļas;  

1.2.  telpas J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkā Marijas ielā 1D, 

Daugavpilī, (kadastra apzīmējums 05000033701001) 69,6 m
2
 platībā, kas būves kadastrālās 

uzmērīšanas lietas 3.stāva plāna telpu grupas eksplikācijā atzīmētas ar Nr.14, un ēkai 

piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0500 003 3703) 1903 m
2
 platībā,  Marijas ielā 

1D, Daugavpilī, 696/11395 domājamās daļas. 

2. Ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3703 001 Marijas ielā 1E, Daugavpilī, kopējā 

bilances vērtība uz 31.08.2020. ir 1774653,77 EUR (viens miljons septiņi simti septiņdesmit 

četri tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro un 77 centi).  Zemesgabala, kadastra apzīmējums 

0500 003 3706, Marijas ielā 1E, Daugavpilī, bilances vērtība uz 31.08.2020. ir 7398,93 EUR 

(septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro un 93 centi). Ēkas ar kadastra apzīmējumu 

0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī, kopējā bilances vērtība uz 31.08.2020. ir 

1496040,97 EUR (viens miljons četri simti deviņdesmit seši tūkstoši četrdesmit euro un 97 

centi). Zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 003 3703, Marijas ielā 1D, Daugavpilī, 

bilances vērtība uz 31.08.2020. ir 6368,77 EUR (seši tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro 

un 77 centi). 

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2021.gada 31.maijam. 

4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – nodrošināt Biedrības organizētās sporta deju 

treniņnodarbības.  

5. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs. 

6. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai lēmuma 

4.punktā paredzētajam mērķim un lietot Īpašumu tā, lai nepasliktinātu tā stāvokli. 

7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu  

atpakaļ J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai šādos gadījumos: 

7.1.  pēc lēmuma 3.punktā norādītā termiņa notecējuma; 

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

norādītā termiņa. 

7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 



7.4. Biedrībai anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

8. Uzdot J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai sagatavot un noslēgt līgumu par 

Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai, paredzot pienākumu segt visus ar 
bezatlīdzības lietošanā nodoto telpu uzturēšanu saistītos izdevumus (elektroenerģija, apkure, 

ūdens, kanalizācija u.c.). 

 

4.§   (481) 

 

Par atbalstu dalībai konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” 

J.Dukšinskis, I.Prelatovs 

 

Deputāte I.Kokina  tehnisku iemeslu dēļ nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2014. – 2030.gadam izvirzīto stratēģisko mērķi “Daugavpils pilsēta – pievilcīgākā vieta dzīvei 

un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā” un ilgtermiņa prioritātes “Zaļa droša un  mūsdienīga 

pilsētvide”, “Laimīgs un izglītots daugavpilietis, kurš lepns par savu pilsētu”, kas nosaka, ka 

pašvaldības politika ir vērsta, lai Daugavpils pilsētas iedzīvotāji ir toleranti un radoši, izkopj 

kultūrvēsturiskās tradīcijas un identitāti, lai Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem ir pieejams visu 

publisko pakalpojumu klāsts kultūras jomā, lai Daugavpils pilsētas bagātais kultūrvēsturiskais 

un dabas mantojums ir saglabāts, Daugavpils cietoksnis ir starptautiski atpazīstams, 

daudzfunkcionāls kultūras, tūrisma, atpūtas, mākslas un radošo industriju centrs, MK 

noteikumiem Nr.464 “Kārtība, kādā piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 

2027.gadam”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

2020.gada 1.oktobra sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 

2020.gada 1.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas domes dalību konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 

2027”. 

2. Izveidot ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Daugavpils pilsētas 

kultūras stratēģijas, kultūras programmas un pieteikuma sagatavošanas darba grupu 

konkursam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”. Darba grupai nodrošināt pieteikuma 

sagatavošanu konkursam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”, izstrādājot pilsētas kultūras 

stratēģiju un kultūras pasākumu programmu ar augstu māksliniecisko un kultūras kvalitāti, 

līdz 2021.gada 28.februārim. 

3. Daugavpils pilsētas domei informēt Kultūras ministriju rakstveidā par savu nodomu 

iesniegt pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas atlasei Latvijā 

2027.gadam līdz 2021.gada 31.martam. 

4. Daugavpils pilsētas domei iesniegt pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas 

nosaukuma piešķiršanas atlasei Latvijā 2027.gadam līdz 2021.gada 31.maijam.   

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

vietniekam J. Dukšinskim.  

 

 

 

 

 

 

 



5.§   (482) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 28.maija noteikumos 

Nr.4 „Noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” 

Ž.Kobzeva, I.Prelatovs 

 

Deputāte I.Kokina  tehnisku iemeslu dēļ nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

ņemot vērā Domes Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 1.oktobra atzinumu, atklāti 

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

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

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

nolemj: 

 

 Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 28.maija noteikumos Nr.4 

„Noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” un papildināt tos ar 2.
1
 punktu 

šādā redakcijā: 

„2.
1
 Noteikumi neattiecas uz ārstiem rezidentiem, ar kuriem noslēgti līgumi saskaņā ar 

Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Pašvaldības 

stipendijas piešķiršanas kārtība”. 

 

6.§   (483) 

 

Par atļauju Ingunai Kokinai savienot amatus 

Ž.Kobzeva, I.Prelatovs 

 

Deputāte I.Kokina  tehnisku iemeslu dēļ nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 

  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 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 – 14 (A.Broks, 

J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, V.Kononovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Atļaut Ingunai Kokinai savienot PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola” 

“Saules skola”” (reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules iela 6/8, Daugavpils, LV-

5401) direktora amatu ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (reģ.Nr.90001259032,  juridiskā 

adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīgā, LV-1050) eksperta amatu PIKC 

“Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” akreditācijas komisijā. 

 

7.§   (484) 

 

Par atļauju Līvijai Drozdei savienot amatus 

Ž.Kobzeva, A.Zdanovskis, L.Drozde, V.Kononovs, A.Elksniņš, I.Prelatovs 

 

A.Zdanovskis jautā, vai jūs tiksiet galā ar visiem amatiem? 

L.Drozde atbild, ka šobrīd ar  projektiem tieku galā un paliek galīgie audita slēdzieni, 

kuri ir jānodod līdz decembra beigām. 



V.Kononovs jautā, kad beigsies pirmais projekts, vai jūs tieši varat savienot amatus? 

L.Drozde atbild, ka ekspertu amats nav kā pilnas slodzes amats, tāpēc var savienot 

amatus. 

A.Elksniņš jautā, vai jūs varat nodod šo funkciju pildīšanu kādai citai personai, lai 

pilnvērtīgi strādāt Sociālā dienesta vadītājas amatā? 

L.Drozde atbild, ka var nodod tam, kam nav interešu konflikta, kas nepieņem nekādus 

lēmumus saistībā ar projektiem un nav iesaistīts projektos. 

 

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 iesniegumus ar lūgumu atļaut 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, 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 – 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: 
 

Atļaut Līvijai Drozdei savienot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais 

dienests” vadītājas amatu ar šādiem amatiem: 

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

Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) eksperta integrētu teritoriālo investīciju projektu 

iesniegumu atlases nodrošināšanai amatu;  

2. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (reģ.Nr.41503003033, juridiskā adrese: 

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils) projekta “Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko 

pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā”, Nr. LLI-396 (HOSPITALS FOR CBC) vadītāja 

amatu. 

 

8.§   (485) 

 

Par apropriācijas pārdali profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei 

„Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” 

A.Titova, I.Prelatovs 

 

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

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

komitejas 2020.gada 1.oktobra sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 1.oktobra 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: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” 

(reģ.Nr.40900021067, juridiskā adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpils) pamatbudžeta  

ieņēmumu un izdevumu tāmē saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Individuālo sporta  

                  veidu skola”  pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

 

 

 

 



 

 

9.§   (486) 

 

Par atbalstu  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

dalībai Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

projektā “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai - Daugavpils 

pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” (“Social 

inclusion of vulnerable groups in Zarasai - Daugavpils cross-border region 

through development of integrated social care network”), Nr. LLI-550 

L.Drozde, I.Prelatovs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) 

Sociālo jautājumu komitejas 2020.gada 1.oktobra sēdes atzinumu un Domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 1.oktobra 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 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

(reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV 5401) dalību Interreg 

projekta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Neaizsargāto grupu 

sociālā iekļaušana Zarasai - Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes 

tīklu” (“Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai- Daugavpils cross-border region 

through development of integrated social care network”), Nr.LLI-550 īstenošanā kā projekta 

partnerim, saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Projekta  īstenošanai  nodrošināt līdzfinansējumu 40 734.60 EUR, t.sk., 2020.gadā 

7800 EUR no pamatbudžeta programmas „Līdzekli projektu realizācijai”. 

3. Apstiprināt  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 

pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumus 2020.gadam saskaņā ar 2.pielikumu. 

4. Pilnvarot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāju 

parakstīt sadarbības projekta līgumu. 

5. Projekta īstenošanas kontroli uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

1.vietnieks. 

 

Pielikumā: 1. Projekta apraksts. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” pamatbudžeta 

programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

                   ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020.gadam grozījumi. 

 

10.§   (487) 

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumā 

Nr.490 „Par atbalstu projektam „Kapacitātes paaugstināšana – sagatavotība 

un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām”” 

D.Krīviņa, A.Zdanovskis, V.Kononovs, I.Prelatovs 

 

A.Zdanovskis jautā, vai šis projekts jau ir, vai būs jāmeklē nauda no papildus rezerves 

fondiem? 

D.Krīviņa atbild, ka projekts jau ir un viņš bija ieplānots lielākā apjomā, bet sakarā ar 

krīzi finansējums tiks samazināts. 



V.Kononovs jautā, vai nepastāv risks, ka Baltkrievi var iziet no projekta partneriem? 

D.Krīviņa atbild, ka šādas informācijas pagaidām nav. 

A.Zdanovskis jautā, varbūt paredzēt tādu riska faktoru, ka sakarā ar politisko situāciju 

Baltkrievijā projekts netiks realizēts? 

D.Krīviņa atbild, ka šobrīd līgums ir parakstīts, projekts tiek īstenots un nekas neliecina 

par to, ka  projekts varbūt pārtraukts. 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenojamo 

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu 

vadības likumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2020.gada 1.oktobra 

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: 

 
Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumā Nr.490 „Par atbalstu 

projektam „Kapacitātes paaugstināšana - sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, 

pielāgojoties klimata pārmaiņām”” grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Ieplānot  pašvaldības  2020.gada budžetā līdzekļus projekta līdzfinansējumam 

6258.30 EUR (seši tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi eiro trīsdesmit centi) apmērā un 

ieplānot priekšfinansējumam nepieciešamos līdzekļus pašvaldības budžetā pa gadiem:  

  2020.gadā – 35201.38 EUR;  

         2021.gadā – 44307.82 EUR.” 

 

11.§   (488) 

 

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali 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 1.oktobra 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. 

 

 

 

 

 



 

 

12.§   (489) 

 

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 1.oktobra 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: 
 

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 

12087 euro saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

par  

12087 euro 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. 

 

13.§   (490) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/18/I/003 „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.29, 

Vienības ielā 38B” 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, 2020.gada 14.augusta Vienošanās par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/003, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 1.oktobra 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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atļauju 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi līdz 644 410 

EUR (seši simti četrdesmit četri tūkstoši četri simti desmit euro 00 centi) apmērā, uz 20 

gadiem projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē Nr.29, Vienības ielā 38B” Nr.4.2.2.0/18/I/003 īstenošanai.  

2. Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

    2020.gadā – 40 878 EUR; 

    2021.gadā – 603 532 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. 

14.§   (491) 

 

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Daugavpils pašvaldības 

izglītības iestāžu nodrošinājums attālinātam mācību procesam” 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 16.septembra  rīkojumu Nr.510 

„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 1.oktobra 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:  

 

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

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 559 200,00  

EUR (pieci simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti  euro 00 centi), uz 5 gadiem investīciju 

projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu nodrošinājums attālinātam mācību 

procesam” īstenošanai.  

2.  Aizņēmumu izņemt pa gadiem: 

    2020.gadā – 167 760,00  EUR; 

    2021.gadā – 391 440,00  EUR. 

3. Pašvaldības līdzfinansējumu 186 400,00 EUR (viens simts astoņdesmit seši tūkstosi 

četri simti euro 00 centi)  apmērā nodrošināt no Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta 

līdzekļiem pa gadiem: 

   2020.gadā -   55 920,00 EUR; 

   2021.gadā -  130 480,00 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. 

 

15.§   (492) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

sakarā ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vārda, ko apliecina zemesgrāmatu apliecības (nodalījumi: Nr.100000604191, 100000604151, 

100000604229, 100000604195, 100000604163, 100000604081, 100000604080, 

100000604153, 100000604152, 100000604144, 100000604138, 100000604140, 

100000604154, 2500), 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: 

 

Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē: 

1. zemes gabalu 717 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2716, Jasmīnu ielā 74A, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2244,00 EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit četri eiro 

00 centi); 

2. zemes gabalu 697 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2726, Flokšu ielā 23, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1963,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit trīs eiro 

00 centi); 

3. zemes gabalu 930 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2717, Flokšu ielā 23B, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2853,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs eiro 

00 centi); 

4. zemes gabalu 336 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2727, Flokšu ielā 23C, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1052,00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit divi eiro 00 centi); 

5. zemes gabalu 640 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2722, Dravnieku ielā 120, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1763,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit trīs eiro 

00 centi); 

6. zemes gabalu 598 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2706, Dravnieku ielā 

126K, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1853,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit 

trīs eiro 00 centi); 

7. zemes gabalu 602 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2719, Dravnieku ielā 122, 

Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1658,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit astoņi 

eiro 00 centi); 

8. zemes gabalu 781 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2714, Dravnieku ielā 

124B, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2347,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit 

septiņi eiro 00 centi); 

9. zemes gabalu 550 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2737, Dravnieku ielā 

124D, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 1601,00 EUR (viens tūkstotis seši simti viens eiro 00 

centi); 

10. zemes gabalu 41 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2672, Balvu ielā 1C-k-31-

950, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 321,00 EUR (trīs simti divdesmit viens eiro 00 centi); 

11. zemes gabalu 46 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1891, Balvu ielā 1C-k-18-

652, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 360,00 EUR (trīs simti sešdesmit eiro 00 centi); 

12. zemes gabalu 59 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1953, Balvu ielā 1C-k-2-

336, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 462,00 EUR (četri simti sešdesmit divi eiro 00 centi); 

13. zemes gabalu 41 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1786, Balvu ielā 1C-k-20-

692, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 321,00 EUR (trīs simti divdesmit viens eiro 00 centi); 

14. zemes gabalu 12070 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 017 3221, Grīvas rajonā 

3221.kvartālā, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 2771,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti 

septiņdesmit viens eiro 00 centi). 

 

16.§   (493) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313918, Begoniju ielā 120, 

Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000454845 un 



Nr.100000505429, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 10.septembra lēmuma 

Nr.410 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.3.punkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 

2020.gada 22.septembra sēdes protokolu Nr.8 (12.punkts), Domes Finanšu komitejas 

2020.gada 1.oktobra 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 atsavināmas apbūvētas zemes vienības 431 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000313918 (kadastra apzīmējums 05000313918), Begoniju ielā 120, Daugavpilī 

(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti eiro 00 

centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005310035 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000505429), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 1400,00 

EUR (viens tūkstotis četri simti eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma 

procentus 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

    6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

17.§   (494) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102437, Balvu ielā 1C k-2 - 

47, Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000600294 un 

Nr.100000235973, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 

29.jūnija lēmuma Nr.266 “Par apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.7. punkta 



izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 22.septembra sēdes atzinumu, Domes Finanšu komitejas 

2020.gada 1.oktobra 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. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 46 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000102437 (kadastra apzīmējums 05000102437), Balvu ielā 1C k-2 – 47, Daugavpilī 

(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 370,00 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi) 

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005102419 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000235973), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 370,00 EUR 

(trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma 

procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

 

       4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

    6. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

    6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

18.§   (495) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281446, Butļerova ielā 1 k-4 - 

47, Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000600485un 

Nr.100000518313, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 

29.jūnija lēmuma Nr.266 “Par apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.2. punkta 

izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 



atsavināšanas komisijas 2020.gada 22.septembra sēdes protokolu Nr.8 (3.punkts), Domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 1.oktobra 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 atsavināmas apbūvētas zemes vienības 42 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000281446 (kadastra apzīmējums 05000281446), Butļerova ielā 1 k-4 – 47, Daugavpilī 

(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 370,00 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi) 

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005280033 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000518313), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu         370,00 

EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma 

procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.     

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

    6. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

    6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

     

19.§   (496) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281447, Butļerova ielā 1 k-4 - 

48, Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000600484 un 

Nr.100000202561, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 

29.jūnija lēmuma Nr.266 “Par apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1. punkta 

izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 22.septembra sēdes protokolu Nr.8 (2.punkts), Domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 1.oktobra 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 atsavināmas apbūvētas zemes vienības 42 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000281447 (kadastra apzīmējums 05000281447), Butļerova ielā 1 k-4 – 48, Daugavpilī 

(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 370,00 EUR (trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi) 

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005281411 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000202561), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 370,00 EUR 

(trīs simti septiņdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma 

procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.    

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

    6. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

    6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

20.§   (497) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320803, Poligona ielā 13, 

Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000541646 un 

Nr.100000501154, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 28.augusta lēmuma 

Nr.380 “Par zemes gabala Poligona ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai” izpildi, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijas 2020.gada 22.septembra sēdes protokolu Nr.8 (10.punkts), Domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 1.oktobra 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 atsavināmas apbūvētas zemes vienības 1780 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000320803 (kadastra apzīmējums 05000320803), Poligona ielā 13, Daugavpilī (turpmāk 

- Zemesgabals), nosacīto cenu 5880,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit eiro 00 

centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju, kadastra Nr.05005320006 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000501154), kopīpašniekiem, turpmāk - Pircēji, katram pa ½ domājamai 

daļai par 2940,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējiem, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma 

procentus 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     3.4. ja Pircēji samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējiem nav jāmaksā; 

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēju īpašuma 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējiem atsavināšanas paziņojumus. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    6.1. pēc Pircēju zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

    6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējiem. 

 

21.§   (498) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000250512, Čiekuru ielā 12, 

Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000513758 un 

Nr.100000593660, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 11.jūnija lēmuma Nr.248 

“Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1.punkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 

2020.gada 22.septembra sēdes protokolu Nr.8 (4.punkts), Domes Finanšu komitejas 

2020.gada 1.oktobra 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 atsavināmas apbūvētas zemes vienības 654 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000250512 (kadastra apzīmējums 05000250512), Čiekuru ielā 12, Daugavpilī (turpmāk 

- Zemesgabals), nosacīto cenu 2420,00 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit eiro 00 centi) 

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005250005 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000593660), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 2420,00 

EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma 

procentus 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgramatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

    6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

22.§   (499) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313307, Salviju ielā 50, 

Daugavpilī, pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, 44.panta ceturto daļu, 44.
1
panta pirmo, 

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000423815 un 

Nr.100000344639, nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.jūlija lēmuma Nr.322 

“Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1.punkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 

2020.gada 22.septembra sēdes protokolu Nr.8 (6.punkts), Domes Finanšu komitejas 

2020.gada 1.oktobra 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 atsavināmas apbūvētas zemes vienības 518 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000313307 (kadastra apzīmējums 05000313307), Salviju ielā 50, Daugavpilī (turpmāk - 

Zemesgabals), nosacīto cenu 1660,00 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit eiro 00 centi) 

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošās būves, kadastra Nr.05005313309 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000344639), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu       1660,00 

EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot zemes vienību uz nomaksu:  

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

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

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma 

procentus 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;  

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     3.4. ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo zemes vienību nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām; 

     3.6. zemes nomas maksu par zemes vienības lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     3.7. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgramatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā.   

     4. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

    6. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

    6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo zemes vienību izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības bilances; 

    6.2. kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar pieņemšanas-

nodošanas aktu Pircējam. 

 

23.§   (500) 

 

Par zemes vienības Butļerova ielā 1 k-8 - 185, Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 29.jūnija lēmumu Nr.264 “Par 

zemes vienības Butļerova ielā 1 k-8 - 185, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, izsoles komisijas 

2020.gada 9.septembra izsoles protokolu Nr.12, un sakarā ar to, ka (vārds, uzvārds), 

(personas kods) (turpmāk – Pircējs), kā vienīgais izsoles dalībnieks, izsludinātajā izsolē 

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

05000283730, Butļerova ielā 1 k-8 - 185, Daugavpilī, un ir samaksājis avansu par šo zemes 

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

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj:  
 

1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283730 (kadastra 

Nr.05000283730), Butļerova ielā 1 k-8 - 185, Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), 



2020.gada 9.septembra izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu 

par izsolē nosolīto cenu 455,00 EUR (četri simti piecdesmit pieci eiro 00 centi). 

2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

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

nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 

 

24.§   (501) 

 

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.69 

nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un otro 

daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 11.5.apakšpunktu, izskatot dzīvokļa Nr.69 Piekrastes 

ielā 41, Daugavpilī, īrnieces atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Domē 21.09.2020. ar 

Nr.1115/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma 

Nr.69 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2020.gada 

1.oktobra atzinumu, Finanšu komitejas 2020.gada 1.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

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

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

 

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu 

Nr.69, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.69, mājas (kadastra apzīmējums 05000080615001) 

un zemes gabala 4714 m
2
 platībā, kadastra Nr.0500 008 0615, 387/31113 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:  

3.1. reģistrēt Daugavpils tiesā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu 

Nr.69 Piekrastes ielā 41, Daugavpilī;  

     3.2. sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē par dzīvojamās mājas Piekrastes 

ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.69 pārdošanu. 

 

25.§   (502) 

 

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 1015, Apšu ielas rajonā, 

Daugavpilī, pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

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

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

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

personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu”, pašvaldības SIA 

“Sadzīves pakalpojumu kombināts” 19.05.2020. vēstuli Nr.1-24/66 (reģ. Domē 19.05.2020. ar 

Nr. 1.2.-7/1532) un SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” 14.09.2020. dalībnieku sapulces 

protokola Nr.1-4/4 2.punktu, ievērojot ar Daugavpils pilsētas domes 28.12.2013. lēmumu 



Nr.651 apstiprināto noteikumu Nr.3 “Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, 

izlietošanu un uzskaiti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs” 4.punktu, ņemot vērā to, ka 

zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0500 021 1015 ir nepieciešams Daugavpils pilsētas 

pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 

un sanitāro tīrību, izpildei, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2020.gada 1.oktobra 

sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 1.oktobra 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. Atļaut pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sadzīves pakalpojumu 

kombināts” (vienotais reģistrācijas numurs 41503002428, juridiskā adrese: Višķu iela 21K, 

Daugavpils) valdei uzdāvināt Daugavpils pilsētas domei kapitālsabiedrībai piederošo 

nekustamo īpašumu - zemes gabalu 19707 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 021 1015, 

Apšu ielas rajonā, Daugavpilī. 

2. Pieņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā no pašvaldības sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” (vienotais reģistrācijas numurs 

41503002428, juridiskā adrese: Višķu iela 21K, Daugavpils) dāvinājumu - zemes gabalu 

19707m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 021 1015, Apšu ielas rajonā, Daugavpilī, kas ir 

nepieciešams Daugavpils pilsētas pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, izpildei, ar vērtību      294534,00 

EUR (divi simti deviņdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro 00 centi). 

 

26.§   (503) 

 

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 

2020.gada 1.oktobra sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2020.gada 

1.oktobra 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. Atļaut atsavināt: 

1.1. apbūvētu zemes gabalu 657 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 032 0501, Medus 

ielā 30, Daugavpilī; 

1.2. apbūvētu zemes gabalu 41 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 2672, Balvu ielā 

1C k-31-950, Daugavpilī; 

1.3. apbūvētu zemes gabalu 46 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1891, Balvu ielā 

1C k-18-652, Daugavpilī; 

1.4. apbūvētu zemes gabalu 59 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1953, Balvu ielā 

1C k-2-336, Daugavpilī; 

1.5. apbūvētu zemes gabalu 41 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 010 1786, Balvu ielā 

1C k-20-692, Daugavpilī; 

1.6. apbūvētu zemes gabalu 569 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 002 0727, Vidus 

ielā 15, Daugavpilī. 



    2. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

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

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā. 
 

27.§   (504) 
 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A 

rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli 

I.Funte, I.Prelatovs 
 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 

3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 32.punktu, 40.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) Pilsētbūvniecības un vides komisijas 

2020.gada 7.jūnlija sēdes protokola izrakstu Nr.13, Daugavpils pilsētas pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 8.septembra 

sēdes protokola izrakstu Nr.7, ievērojot Domes Īpašuma komitejas 2020.gada 1.oktobra sēdes 

atzinumu un Domes Finanšu komitejas 2020.gada 1.oktobra 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. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī, daļu 24,5 m
2
 platībā 

(turpmāk - Zemesgabals) bez apbūves tiesības uz 5 (pieciem) gadiem, vasaras terases 

izvietošanai un uzturēšanai ar piesaisti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

vietai, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli.  

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksu 262 EUR (divi simti 

sešdesmit divi eiro) gadā.   

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.  

4. Izveidot Zemesgabala nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

vietniece:                          Īpašuma uzskaites daļas vadītājs; 

Komisijas locekļi:           I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

                                         Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 

        V.Velika, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

        Zemes lietu vecākā speciāliste. 

5. Izsoles komisijai veikt Zemesgabala nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz šim 

lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem.  

6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas un pieņemšanas aktu.          
 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 
 

28.§   (505) 
 

Par apbūves tiesības piešķiršanu Lidotāju ielā 19, Daugavpilī 

I.Funte, I.Prelatovs 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 



3.panta 2.punktu, 6.
5 

pantu, Civillikuma trešo A nodaļu,  Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr.350 " Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi" 76.punktu, 77.punktu, 78.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 

Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2020.gada 7.jūlija sēdes protokola izrakstu Nr.8, ņemot 

vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2020.gada 8.septembra sēdes protokolu Nr.7 (11.punkts), Domes Īpašuma 

komitejas 2020.gada 1.oktobra atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2020.gada 1.oktobra 

atzinumu, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Piešķirt apbūves tiesību uz Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes 

vienību 6578 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 05000360008, Lidotāju ielā 19, Daugavpilī 

(turpmāk-Zemesgabals), kas ietilpst nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000362301, Lidotāju 

ielā 21, Daugavpilī, sastāvā. Apbūves tiesība  tiek piešķirta uz 10 (desmit) gadiem, rīkojot 

mutisku izsoli. 

2. Apstiprināt izsoles sākumcenu 1776,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit 

seši eiro 00 centi) gadā.  

3. Apstiprināt izsoles noteikumus un publicējamo informāciju par apbūves tiesības 

objektu. 

4. Izveidot apbūves tiesības izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma  

vietnieks:                          uzskaites daļas vadītājs. 

Komisijas locekļi:             S.Pupiņa, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 

                                          vadītāja; 

                                          I.Ilarionova, Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā                                         

                                          īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste.     

      5. Izsoles komisijai veikt apbūves tiesības izsoli, pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem.  

      7. Apbūves tiesīgajam reģistrēt apbūves tiesību zemesgrāmatā bez speciāla pilnvarojuma.  

       8. Izsoles komisijai parakstīt apbūves tiesībai piešķirtā Zemesgabala nodošanas-

pieņemšanas aktu.      

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

29.§   (506) 

 

Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales 

speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai – SIA „SMD Baltic” 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo 

daļu, otro daļu, SIA “SMD Baltic”, reģistrācijas Nr.41503077263, juridiskā adrese Valkas iela 

2B, Daugavpils, ir reģistrēta Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē, kā nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu 

Valkas ielā 2B, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 006 0706 (turpmāk – nekustamais īpašums).  

2019.gada 25.martā starp Latgales plānošanas reģiona Latgales speciālās ekonomiskās 

zonas pārvaldi (turpmāk – pārvalde) un SIA “SMD Baltic” tika noslēgts līgums Nr.2.12.2/3 

„Par ieguldījumu veikšanu” (turpmāk – līgums Nr.2.12.2/3). Ieguldījumu projekts tika 

īstenots SIA “SMD Baltic” piederošajā nekustamajā īpašumā.  



2019.gada 28.martā SIA “SMD Baltic” izsniegta pārvaldes atļauja Nr.2.12.3/15 “Par 

tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus Latgales speciālās ekonomiskās zonas 

kapitālsabiedrībai – SIA “SMD Baltic”” (turpmāk – atļauja Nr.2.12.3/15). 

Atbilstoši līguma Nr.2.12.2/3 2.1.punktā noteiktajam, kas grozīts ar 2019.gada 

27.septembra Vienošanās par grozījumu veikšanu, SIA “SMD Baltic” faktiski veiktā 

ilgtermiņa ieguldījumu summa sastādīja 148 500,00 EUR, līdz ar to, SIA “SMD Baltic” 

piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa minētajā līgumā paredzētajiem 

ieguldījumiem sastādīja 81 675,00 EUR apmērā (līguma Nr.2.12.2/3 2.4.punkts).  

Līguma Nr.2.12.2/3 2.5.punkts nosaka, ka piemērojamā atbalsta procenta piemērošana 

notiek līdz brīdim, kad sasniegts līguma 2.4.punktā noteiktais piemērojamais maksimālais 

tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu, bet ne ilgāk kā līdz 

2035.gada 31.decembrim. 

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 

ekonomiskajās zonās” 5.¹ panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, ņemot vērā SIA “SMD 

Baltic” 2019.gada 2.decembra iesniegumu, ar kuru tika lūgts no SIA “SMD Baltic” 

piemērojamās maksimālās tiešo nodokļu atlaižu summas daļu 13000 EUR apmērā piemērot 

nekustamā īpašuma nodoklim, ar Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 2019.gada 

11.decembra lēmumu Nr.SEZ-2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 

tika nolemts piešķirt SIA “SMD Baltic” nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 80 % 

apmērā no aprēķinātās 2019.taksācijas gadam nodokļa summas, kā arī piemērot uzkrāto 

nodokļa atvieglojumu summu nākamajos taksācijas periodos līdz nodokļa atvieglojuma 

apmēra 13000 EUR sasniegšanai. Tādējādi, SIA “SMD Baltic” piešķirtā nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojuma summa 2019.gadā sastādīja 711,43 EUR no aprēķinātās par laika 

periodu no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.decembrim nodokļa summas 889,29 EUR un 

2020.gadā sastādīja 1116,79 EUR no 2020.gadā aprēķinātās nodokļa summas 1395,99 EUR. 

Domē tika saņemts SIA “SMD Baltic” 2020.gada 18.maija iesniegums (turpmāk – 

Iesniegums) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 20 % apmērā no 

2020.gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atbilstoši likuma “Par nodokļu 

piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otrajai daļai, kā arī 

uzkrāto nodokļa atvieglojumu summu piemērot nākamajam taksācijas periodam. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās 

zonās” 6.panta otro daļu ar pašvaldības lēmumu zonas vai licencēta kapitālsabiedrība par tās 

īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas 

zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 

procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas. 

SIA “SMD Baltic” Iesniegums tika izskatīts Domes Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas komisijā un tika atbalstīts. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par 

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, 

8.panta pirmo, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto daļu, atklāti balsojot, 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: 

 

Noteikt, ka Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība - SIA “SMD BALTIC”, 

reģistrācijas Nr.41503077263, par tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu Valkas ielā 2B, 

Daugavpilī, kadastra Nr.0500 006 0706, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga saņemt likuma 

“Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otrajā daļā 

paredzēto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 20 procentu apmērā no 2020.gadā aprēķinātās  

nekustamā īpašuma nodokļa summas. 

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p14


30.§   (507) 

 

Par zemes gabala Raiņa ielā 1, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 8.panta trešo un septīto 

daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta otro daļu, Daugavpils 

pilsētas domes 2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.500, 2019.gada 24.oktobra lēmumu Nr.661, 

ņemot vērā dzīvokļa Nr.8 un neapdzīvojamās telpas Nr.1A daļas Raiņa ielā 1, Daugavpilī, 

īpašnieka iesniegumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas domē 11.09.2020. ar Nr.1088/1.2.-16), 

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

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

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

pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Pārdot dzīvojamās mājas Raiņa ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.8 un neapdzīvojamās 

telpas Nr.1A daļas īpašniekam dzīvojamai mājai Raiņa ielā 1, Daugavpilī, piesaistītā zemes 

gabala 752 m² platībā, kadastra Nr.0500 001 6601, 8806/155160 domājamās daļas par 

nosacīto cenu 465,39 EUR (četri simti sešdesmit pieci euro 39 centi): 

     - zemes gabala 736/15516 domājamās daļas, kas attiecas dzīvoklim Nr.8, nosacītā cena 

388,97 EUR (trīs simti astoņdesmit astoņi euro 97 centi); 

     - zemes gabala 1446/155160 domājamo daļu, kas attiecas neapdzīvojamās telpas Nr.1A 

daļai, nosacītā cena 76,42 EUR (septiņdesmit seši euro 42 centi). 

     2. Pircējam pērkot zemes gabala domājamās daļas uz nomaksu: 

     2.1. jāsamaksā pirmā iemaksa (avanss) 10% apmērā no pirkuma maksas; 

     2.2. par atlikto maksājumu jāsamaksā – 6% gadā; 

     2.3. nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem no pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas; 

     2.4. zemes nomas maksu par zemes gabala domājamo daļu lietošanu jāmaksā līdz Pircēja 

īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     2.5. līdz pirkuma maksas pilnīgai samaksai zemes gabala domājamo daļu ieguvējam nav 

tiesību atsavināt iegūto nekustamo īpašumu, kā arī nostiprināt īpašuma tiesības uz iegūto 

nekustamo īpašumu zemesgrāmatā.     

     3. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo objektu ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā. 

     4. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai pēc pirkuma līguma 

noslēgšanas norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances zemes gabala ar kadastra 

Nr.05000016601 Raiņa ielā 1, Daugavpilī, attiecīgās domājamās daļas un kopā ar Īpašuma 

pārvaldīšanas departamentu nodot tās ar pieņemšanas – nodošanas aktu Pircējam.     

 

31.§   (508) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu 

ierakstīšanu zemesgrāmatā 

I.Funte, I.Prelatovs 

 

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

īpašuma likuma 6.pantu, sakarā ar to, ka dzīvojamo māju Smilšu ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļu 

īpašumi Nr.1,2,4,7,9, Smilšu ielā 94, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.18,19,20,23,36,39,47,57,58,61,64, Smilšu ielā 98, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.8,20,26,27,47,49,55,66,69,70,72, Smilšu ielā 96, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.2,3,12,25,26,38,46,51,57,58, Smilšu ielā 105, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 



Nr.2,15,16,18,26,39,54,60,78,79,80,85,86, netika privatizēti, un tie atrodas Daugavpils 

pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē, 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. Reģistrēt Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda 

(reģ.Nr.90000077325) šādus dzīvokļu īpašumus: 

     1.1. Smilšu ielā 3, Daugavpilī: 

     1.1.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas, palīgēkas un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 8009, 480 m² platībā 462/3357 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas, palīgēkas un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 8009, 480 m² platībā 346/3357 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.3. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas, palīgēkas un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 8009, 480 m² platībā 337/3357 kopīpašuma 

domājamās daļas;  

     1.1.4. dzīvokļa īpašumu Nr.7, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.7, mājas, palīgēkas un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 8009, 480 m² platībā 221/3357 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

     1.1.5. dzīvokļa īpašumu Nr.9, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.9, mājas, palīgēkas un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 8009, 480 m² platībā 448/3357 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.2. Smilšu ielā 94, Daugavpilī: 

     1.2.1. dzīvokļa īpašumu Nr.18, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.18, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 4606/313797 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.2. dzīvokļa īpašumu Nr.19, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.19, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 4645/313797 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.3. dzīvokļa īpašumu Nr.20, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.20, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 4561/313797 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

     1.2.4. dzīvokļa īpašumu Nr.23, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.23, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 6413/313797 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.5. dzīvokļa īpašumu Nr.36, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.36, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 4524/313797 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.6. dzīvokļa īpašumu Nr.39, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.39, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 6396/313797 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.7. dzīvokļa īpašumu Nr.47, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.47, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 6429/313797 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.8. dzīvokļa īpašumu Nr.57, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.57, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 3470/313797 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.9. dzīvokļa īpašumu Nr.58, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.58, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 4628/313797 kopīpašuma 

domājamās daļas; 



     1.2.10. dzīvokļa īpašumu Nr.61, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.61, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 4548/313797 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.2.11. dzīvokļa īpašumu Nr.64, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.64, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1712, 1616 m² platībā 2713/313797  kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.3. Smilšu ielā 98, Daugavpilī: 

     1.3.1. dzīvokļa īpašumu Nr.8, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.8, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 2622/319999 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.3.2. dzīvokļa īpašumu Nr.20, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.20, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 4847/319999 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.3. dzīvokļa īpašumu Nr.26, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.26, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 4924/319999 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.4. dzīvokļa īpašumu Nr.27, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.27, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 4956/319999 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.5. dzīvokļa īpašumu Nr.47, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.47, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 6484/319999 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.6. dzīvokļa īpašumu Nr.49, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.49, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 3616/319999 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.7. dzīvokļa īpašumu Nr.55, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.55, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 6566/319999 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.8. dzīvokļa īpašumu Nr.66, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.66, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 4910/319999 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.9. dzīvokļa īpašumu Nr.69, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.69, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 4792/319999 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

      1.3.10. dzīvokļa īpašumu Nr.70, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.70, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 3533/319999 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

      1.3.11. dzīvokļa īpašumu Nr.72, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.72, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1710, 1825 m² platībā 2775/319999 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.4. Smilšu ielā 96, Daugavpilī: 

     1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1711, 2011 m² platībā 4429/306978 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.2. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1711, 2011 m² platībā 4515/306978 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.3. dzīvokļa īpašumu Nr.12, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.12, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1711, 2011 m² platībā 4430/306978 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.4. dzīvokļa īpašumu Nr.25, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.25, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1711, 2011 m² platībā 3464/306978 kopīpašuma 

domājamās daļas; 



     1.4.5. dzīvokļa īpašumu Nr.26, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.26, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1711, 2011 m² platībā 4680/306978 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.6. dzīvokļa īpašumu Nr.38, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.38, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1711, 2011 m² platībā 3473/306978 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.7. dzīvokļa īpašumu Nr.46, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.46, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1711, 2011 m² platībā 3511/306978 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.8. dzīvokļa īpašumu Nr.51, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.51, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1711, 2011 m² platībā 4653/306978 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.9. dzīvokļa īpašumu Nr.57, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.57, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1711, 2011 m² platībā 3456/306978 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.10. dzīvokļa īpašumu Nr.58, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.58, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1711, 2011 m² platībā 4662/306978 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.5. Smilšu ielā 105, Daugavpilī: 

     1.5.1. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4854/438053 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.5.2. dzīvokļa īpašumu Nr.15, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.15, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4867/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.3. dzīvokļa īpašumu Nr.16, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.16, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 6534/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.4. dzīvokļa īpašumu Nr.18, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.18, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4899/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.5. dzīvokļa īpašumu Nr.26, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.26, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 3282/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.6. dzīvokļa īpašumu Nr.39, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.39, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4859/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.7. dzīvokļa īpašumu Nr.54, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.54, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4836/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.8. dzīvokļa īpašumu Nr.60, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.60, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4786/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.9. dzīvokļa īpašumu Nr.78, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.78, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4904/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.10. dzīvokļa īpašumu Nr.79, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.79, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4940/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

      1.5.11. dzīvokļa īpašumu Nr.80, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.80, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4835/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 



     1.5.12. dzīvokļa īpašumu Nr.85, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.85, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4848/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.13. dzīvokļa īpašumu Nr.86, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.86, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1606, 4160 m² platībā 4769/438053 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam veikt 

nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.punktā norādīto dzīvokļu īpašumu reģistrēšanai 

zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 

 

32.§   (509) 

 

Par līdzekļu ieplānošanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 

būvobjekt: “Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un 

Kandavas ielu rajonā, Daugavpilī” 

A.Pudāns, I.Prelatovs 

 

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

pirmās daļas 27.apakšpunktu, 2020.gada 16.septembra Daugavpils pilsētas domes atklātā 

konkursa ziņojumu ar iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2020/99 “Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība būvobjektā: “Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un 

Kandavas ielu rajonā Daugavpilī”” un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 1.oktobra 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. Līguma saistību izpildei ar  Piegādātāju apvienību “BVT” (SIA “Vektors T” 

reģ.Nr.40003542176, juridiskā adrese: Skodas iela 13, Rīga, LV-1055, SIA “BRD 

PROJEKTS”, reģ.Nr.40003583282, juridiskā adrese: Valguma iela 4A-3, Rīga, LV-1048) par 

būvprojekta izstrādi būvobjektā: “Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un 

Kandavas ielu rajonā Daugavpilī”, plānot finansējumu  EUR 422 810.30 (četri simti divdesmit 

divi tūkstoši astoņi simti desmit euro 30 centi) Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” budžetā. Plānoto finansējumu sadalīt pa gadiem: 

2021. gada budžetā EUR 211 405.15 (divi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti pieci euro 15 

centi);  

2022. gada budžetā EUR 211 405.15 (divi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti pieci euro 15 

centi);  

 

33.§   (510) 

 

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils 

pilsētas domei 

E.Ugarinko, I.Prelatovs 

 

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

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta  noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, 

izpildi un kontroli” 37. un 38.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu 

komitejas 2020.gada 8.oktobra 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: 



 

Veikt apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domei (reģ.Nr.90000077325, juridiskā 

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

1. Grozīt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā „Pašvaldības līdzfinansējums 

nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”  

saskaņā ar 1.pielikumu : 

1.1. apstiprināt apropriāciju no saņemtajiem aizņēmumiem par 56025 EUR (piecdesmit 

seši tūkstoši divdesmit pieci euro) ; 

1.2. samazināt apropriāciju  no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 20000 EUR 

(divdesmit tūkstoši euro). 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Atskurbšanas pakalpojumi 

personām, kas nonākušas bezpalīdzīgā stāvoklī” par 8500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti 

euro) saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā „Pašvaldības mājokļu un 

teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana” par 1110 EUR (viens tūkstotis viens simts desmit 

euro) saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” par 10390 EUR (desmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro) saskaņā ar 

4.pielikumu. 

 

Pielikumā:  

1. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta apakšprogrammas „Pašvaldības 

līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai 

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

2. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Atskurbšanas pakalpojumi 

personām, kas nonākušas bezpalīdzīgā stāvoklī” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2020.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta apakšprogrammas „Pašvaldības mājokļu un 

teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2020.gadam 

4. Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam 

 

34.§   (511) 

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 

M.Isupova, I.Prelatovs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Izglītības un zinātnes ministrijas 29.09.2020. rīkojumu Nr. 

574 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 

2020.gadam”, Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumu Nr.2 „Noteikumi 

par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, 

izpildi un kontroli” 38.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2020.gada 8.oktobra 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: 

 

Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ. Nr. 

90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) pamatbudžeta programmās: 



1. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

pirmsskolas izglītībai par EUR 644909 (seši simti četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņi 

eiro, 00 centi) saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

pamatizglītībai, vispārējai un profesionālajai izglītībai par EUR 4628111 (četri miljoni seši 

simti divdesmit astoņi tūkstoši viens simts vienpadsmit eiro, 00 centi) saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

līmeņos nedefinētajai izglītībai pieaugušajiem par EUR 4353 (četri tūkstoši trīs simti 

piecdesmit trīs eiro, 00 centi) saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Interešu izglītība” par EUR 264300 

(divi simti sešdesmit četri tūkstoši trīs simti eiro, 00 centi) saskaņā ar 4.pielikumu. 
 

 

Pielikumā:  

1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” (pirmsskolas izglītība) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2020.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” (pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība) ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” (līmeņos nedefinētā izglītība pieaugušajiem) ieņēmumu un izdevumu 

tāmes grozījumi 2020.gadam. 

4. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Interešu izglītība” 

(līmeņos nedefinēta izglītība) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

 

35.§   (512) 

 

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils 

pilsētas Izglītības pārvaldei 

M.Isupova, I.Prelatovs 

 

Deputāte A.Gržibovskis nepiedalās lēmuma pieņemšanā saskaņā ar likumu “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

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

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

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

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 37.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 

Finanšu komitejas 2020.gada 8.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, 

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

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

(reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) pamatbudžeta 

programmām: 

5. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

pirmsskolas izglītībai par EUR 49710 (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti desmit eiro, 00 

centi) saskaņā ar 1.pielikumu. 

6. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

pamatizglītībai, vispārējai un profesionālajai izglītībai par EUR 40367 (četrdesmit tūkstoši 

trīs simti sešdesmit septiņi eiro, 00 centi) saskaņā ar 2.pielikumu. 



7. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” pirmsskolas izglītībai par EUR 66104 (sešdesmit 

seši tūkstoši viens simts četri eiro, 00 centi) saskaņā ar 3.pielikumu. 

8. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un 

citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” pamatizglītībai, vispārējai un profesionālajai 

izglītībai par EUR 23973 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs eiro, 00 centi) 

saskaņā ar 4.pielikumu. 
 

 

 

 

 

Pielikumā:  

5. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” (pirmsskolas izglītība) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2020.gadam. 

6. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” (pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība) ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

7. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Investīciju 

projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” (pirmsskolas 

izglītība) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2020.gadam. 

8. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Investīciju 

projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)” (pamatizglītība, 

vispārējā un profesionālā izglītība) ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2020.gadam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14:30 
   

 

Sēdes vadītājs:   

Domes priekšsēdētājs                    (personiskais paraksts)                              I.Prelatovs  

                                                                                                                                                          

 

 

Protokoliste                                                                                                 I.Zraževska   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


