
 
SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

2022.gada 12.maijā                                                                                           Nr.15  

 

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ                          

SĒDE NOTIEK VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ 

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14:00   

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14:00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. Par atbalstu projektam „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas 

uzlabošanā”. 

2. Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils 

pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”. 

3. Par apropriācijas pārdali un samazinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmās. 

4. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Kultūras pils slēguma finanšu pārskata par 

starpperiodu 01.01.2022. - 31.03.2022. apstiprināšanu. 

5. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” maksas pakalpojumu 

cenrāža apstiprināšanu. 

6. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2021.gada pārskata apstiprināšanu. 

7. Par grozījumu Daugavpils Domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.173 „Par  

aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/20/I/018 „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās 

teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana””. 

8. Par grozījumu Daugavpils Domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.172 „Par aizņēmuma 

ņemšanu projektam Nr.ENI-LLB-1-021 „Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma 

veicināšanai””. 

9. Par grozījumu Daugavpils Domes 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.134 „Par aizņēmuma 

ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/20/I/019 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas 

publiskās infrastruktūras attīstība III kārta””. 

10. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un 

izdevumu tāmes palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei. 

11. Par  projektu ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādes „Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs „Inženieru arsenāls”” 

grāmatvedības uzskaitē. 

12. Par  projektu ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” grāmatvedības uzskaitē. 

13. Par atbalstu projektam un apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības 

pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti/pasākumi. 

 

DAUGAVPILS DOME 

K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65404344, 65404365, fakss 65421941  

e-pasts info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 
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14. Par apropriācijas pārdali starp Profesionālās izglītības kompetences centra 

„Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmām. 

15. Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

pamatbudžeta programmai „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”. 

16. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta 

programmām. 

17.  Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta 

programmai „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”. 

18. Par apropriācijas pārdali pašvaldības pamatbudžeta programmā „Jauniešu vasaras 

nodarbināšanas pasākumi”. 

19. Par atbalstu projektam un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”. 

20. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

21. Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai. 

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

Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli. 

23. Par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 nodošanu 

atsavināšanai. 

24. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības Viršu ielā 60, Daugavpilī, daļu. 

25. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

26. Par zemes vienības Vidzemes ielas 97 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

27. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000221813, Daugavpilī, pirkuma līguma 

slēgšanu. 

28. Par zemes vienības Mazās Ezeru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu. 

29. Par zemes vienības Ostrovska ielas 8 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 019 0602, Daugavpilī, sadali. 

31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 037 1676, Daugavpilī, sadali. 

32. Par zemes vienības Amatu ielas 5 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

un pirkuma līguma slēgšanu. 

33. Par meta konkursa organizēšanu „Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā” un līdzekļu 

piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem 

gadījumiem”. 

34. Par meta konkursa organizēšanu Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka 

infrastruktūras attīstībai un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas 

„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 13 Domes deputāti – I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņs, A.Gržibovskis, 

I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne- 

Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs. 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS – 2 Domes deputāti – L.Jankovka –  komandējumā, 

                                                                        M.Truskovskis –  komandējumā. 

 

SĒDĒ PIEDALĀS VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ – 9 Domes deputāti – P.Dzalbe,   

I.Jukšinska, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 
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J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, 

I.Šķinčs, A.Vasiļjevs.                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                

 SĒDĒ PIEDALĀS                                   - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                                             S.Šņepste, R.Golovans, E.Ugarinko, L.Bebriša, 

                                                             A.Nikolajevs, A.Streiķis, S.Pupiņa, D.Krīviņa, 

                                                             N.Aļhimoviča, I.Šalkovskis, A.Jemeļjanovs 
 

                                                                 - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                                            R.Osmane, A.Pudāns, V.Azarevičs, I.Kokina, 

                                                            M.Isupova, A.Romanovskis, R.Ķikusts 

   

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma 

nodaļas vadītājs A.Nikolajevs lūdz deputātus iekļaut domes sēdes darba kārtībā 

papildjautājumu: 

-  “Par zemes vienības Robežu ielas 2B rajonā,  Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu”. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par lēmuma projekta iekļaušanu domes sēdes darba 

kārtībā, 

 atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M Lavrenovs, I.Prelatovs, I.Šķinčs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

iekļaut jautājumu domes sēdes darba kārtībā. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar vienu 

papildjautājumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, 

V.Kononovs, N.Kožanova, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs,  I.Šķinčs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils dome nolemj: 

 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

 

 

1.§      (278.) 

 

Par atbalstu projektam „Ieguldījumi meža platību  

paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 

A.Pudāns, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta 

noteikumu Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu 

pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" 4.punkta 4.2.3. 

apakšpunktu un 2.pielikuma 3.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.308 

“Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 7., 9.punktiem, 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, 
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N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

(reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī) dalību Lauku atbalsta 

dienesta finansētajā projektā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas 

uzlabošanā”, aktivitātē "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai" saskaņā ar pielikumu.   

2. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 1397.00 EUR (viens tūkstotis trīs simti 

deviņdesmit septiņi euro 00 centi) apmērā un projekta priekšfinansējumu  1397.00 EUR (viens 

tūkstotis trīs simti deviņdesmit četri euro 00 centi) apmērā no Daugavpils valstspilsētas 

pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektorei 

S.Šņepstei.   

 

Pielikumā: Projekta „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas  

uzlabošanā”  apraksts uz 1 lp. 

 

 

2.§      (279.) 

 

Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” 

A.Pudāns, V.Kononovs, I.Prelatovs, A.Elksniņš 

 

V,Kononovs jautā, cik lieli būs stādāmie koki, vai tie būs sīkkoki? 

A.Pudāns atbild, ka tie būs koki 2 m augstumā ar sakņu iepakojumu. 

I.Prelatovs jautā, vai kokiem būs paredzēti mieti? 

A.Pudāns atbild, obligāti. 

  Plkst.14.04 videokonferencei pieslēdzas A.Vasiļjevs 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra 

noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, 

apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 48., 49.un 51.punktu, ņemot vērā 

Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, 

Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

(I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

1. Palielināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus „Pārējie 

nenodokļu ieņēmumi” par saņemtajiem ieņēmumiem no zaudējumu atlīdzināšanas par koku 

ciršanu ārpus meža 15 800 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā. 

2. Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās 

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

pamatbudžeta programmā „Bioloģiskās daudzveidības un vides aizsardzības pasākumi” par  

15800 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) saskaņā pielikumu Nr.1. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

pamatbudžeta programmas „Bioloģiskās daudzveidības un vides aizsardzības 

pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 
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3.§      (280.) 

 

Par apropriācijas pārdali un samazinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

 iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmās 

                                               A.Pudāns, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra 

noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, 

apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 45.punktu, 48.punktu, Ministru 

kabineta 2022.gada 23.marta rīkojumu Nr.28 „Grozījumi Ministru kabineta  2021.gada 2.jūnija  

rīkojumā Nr.390 „Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-

19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atbalstīšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta 

finansējums””, ņemot vērā Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 

2022.gada 5.maija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-

Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

Veikt apropriācijas pārdali un samazinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei 

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

Daugavpils) pamatbudžeta programmās: 

1. Veikt apropriācijas samazinājumu pamatbudžeta programmā „Pilsētas aktīvās atpūtas 

un vides objektu uzturēšana” par 5 207 EUR (pieci tūkstoši divi simti septiņi euro 00 centi) 

saskaņā pielikumu Nr.1. 

2. Veikt apropriācijas samazinājumu pamatbudžeta programmā „Pilsētas apstādījumu 

uzturēšana” par 1 123 EUR (viens tūkstotis simts divdesmit trīs euro 00 centi) saskaņā 

pielikumu Nr.2. 

3. Veikt apropriācijas samazināšanu par 33 436 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti 

trīsdesmit seši euro 00 centi) un veikt pārdali  pamatbudžeta apakšprogrammā „Aktīvās atpūtas 

un vides objektu investīciju projekti” saskaņā ar pielikumu Nr.3, t.sk.: 

3.1. veikt līdzekļu pārdali starp investīciju projektiem un samazināt dotāciju no 

vispārējiem ieņēmumiem 2 345 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci euro 00 

centi) apmērā; 

3.2.samazināt valsts budžeta dotāciju 31 091 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņdesmit 

viens euro 00 centi) apmērā. 

4. Veikt apropriācijas palielinājumu pamatbudžeta apakšprogrammā „Ceļu un to 

kompleksa investīciju projekti” par  532 EUR (pieci simti trīsdesmit divi euro 00 centi) saskaņā 

pielikumu Nr.4. 

5. Veikt apropriācijas palielinājumu pamatbudžeta programmā „Autoceļu (ielu) fonda 

programma” par 8 143 EUR (astoņi tūkstoši simts četrdesmit trīs euro 00 centi) saskaņā 

pielikumu Nr.5. 

 

Pielikumā:1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

pamatbudžeta programmas „Pilsētas aktīvās atpūtas un vides objektu uzturēšana” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības 

pārvalde” pamatbudžeta programmas „Pilsētas apstādījumu uzturēšana” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 
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3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības 

pārvalde” pamatbudžeta apakšprogrammas „Aktīvās atpūtas un vides objektu 

investīciju projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

4. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības 

pārvalde” pamatbudžeta apakšprogrammas „Ceļu un to kompleksa investīciju 

projekti” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

5. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības 

pārvalde” pamatbudžeta programmas „Autoceļu (ielu) fonda programma” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 

 

4.§      (281.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Kultūras pils slēguma finanšu 

 pārskata par starpperiodu 01.01.2022. - 31.03.2022. apstiprināšanu 

                                                R.Osmane, A.Elksniņš 

 

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

Domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.28 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Kultūras pils” reorganizāciju, pievienojot Daugavpils pilsētas iestādei „Vienības nams””, 

ņemot vērā Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 5.maija 

sēdes atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, 

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, 

I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pils” (reģ.Nr.90002682862, 

juridiskā adrese: Smilšu ielā 92, Daugavpilī) slēguma finanšu pārskatu par starpperiodu 

01.01.2022.-31.03.2022. saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pils” slēguma finanšu pārskats 

par starpperiodu 01.01.2022.-31.03.2022. 

 

 

5.§      (282.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams”  

maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

                                              R.Osmane, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 14.punkta                                

a), b) un g) apakšpunktu,  Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.apakšpunktu un 5.punktu, Daugavpils pilsētas 

domes 2019.gada 28.maija noteikumiem „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budžeta iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un apstiprināšanas 

kārtību, maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti”, Ministru kabineta 2014.gada 

21.janvāra noteikumu Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 

71.punktu, Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 5.maija 

atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, 

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, 

I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj:  
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1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” 

(reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils) maksas pakalpojumu 

cenrādi saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” 

(reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils) telpu nomas maksas 

pakalpojumu cenrādi saskaņā ar 2.pielikumu.  

 3. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” 

(reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils) struktūrvienības - Kultūras 

pils skaņas, gaismas aparatūras un kustamās mantas nomas maksas cenrādi saskaņā ar 

3.pielikumu. 

4. Noteikt līdzmaksājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” 

(reģ.Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils) interešu izglītības 

programmām saskaņā ar 4.pielikumu. 

5. Atļaut bez atlīdzības Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm pasākumu rīkošanai 

izmantot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” bilancē esošās pasākumu 

zāles, foajē telpas un mobilo skatuvi, saskaņojot ar DPPI “Vienības nams” vadītāju. 

6. Personām, kuras darbojas sabiedrības labā un telpu izmantošanas mērķis nav paredzēts 

peļņas gūšanai, un publiskām personām var tikt piemērota 40% atlaide no šī lēmuma 

norādītajiem izcenojumiem par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” 

struktūrvienības „Kultūras pils” kustamās un nekustamās mantas iznomāšanu. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumu 

Nr.601 “Par Daugavpils pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” maksas pakalpojumu 

cenrādi”, Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 29.decembra lēmumu Nr. 720 “Par Daugavpils 

pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” nomas maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu”. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” maksas pakalpojumu 

cenrādis. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” telpu nomas maksas 

pakalpojumu cenrādis. 

3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” struktūrvienības – 

Kultūras pils skaņas, gaismas aparatūras un kustamās mantas nomas maksas 

cenrādis. 

4. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” (reģ.Nr.90000077556, 

juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils) interešu izglītības programmu 

līdzmaksājums. 

 

 

6.§      (283.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2021.gada pārskata apstiprināšanu 

E.Ugarinko, A.Elksniņš 

 

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

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 

Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

(I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 
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Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: 

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) konsolidēto 2021.gada  pārskatu. 

 

 

7.§      (284.) 

 

Par grozījumu Daugavpils Domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.173 „Par   

aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/20/I/018 „Cietokšņa noliktavu zonas 

rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”” 

                                     L.Bebriša, P.Dzalbe, I.Šķinčs, A.Elksniņš 

 

P.Dzalbe jautā, vai tas nozīmē, ka maksāsim vēlāk pamatsummu? 

L.Bebriša atbild, jā, tā ir Pašvaldību aizņēmuma galvojumu kontroles pārraudzības 

padomes rekomendācija. 

I.Šķinčs jautā, kāds būs finansiālais ieguvums ja pārnesīsim aizņēmuma atmaksu no 

2023.gada uz 2025.gadu? 

L.Bebriša skaidro, ka visa aizņēmuma   izmantošanas laikā saistību apmērs pašvaldībai 

pieaugs apmēram par 10000 EUR. 

I.Šķinčs uzskata, ka būs nekorekti tagad ņemt kredītu, bet nākamam domes sasaukumam 

to vajadzēs atmaksāt. 

L.Bebriša skaidro, ka svarīgi ir tagad noslēgt līgumu, jo esam ieguvēji gan procentu 

likmē, gan arī jārealizē projekti, jo projektu īstenošanas termiņš ir līdz gada beigām. 

 

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 2022.gadam” 10.panta 

otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 

un pārraudzības padomes 2022.gada 20.aprīļa izrakstu no sēdes protokola Nr.7  2.5.punktu, 

ņemot vērā Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 11 (I.Aleksejevs, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, A.Vasiļjevs), PRET – nav, 

ATTURAS – 2(P.Dzalbe, I.Šķinčs), Daugavpils dome nolemj:  

 

Izdarīt  Daugavpils Domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.173 „Par aizņēmuma 

ņemšanu projektam Nr. 5.6.2.0/20/I/018 „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas 

reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”” grozījumu  un izteikt 3.punktu šādā 

redakcijā: 

„3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2025.gada martu.” 

 

 

8.§      (285.) 

 

Par grozījumu Daugavpils Domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.172 „Par  

aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.ENI-LLB-1-021 „Pārrobežu  

lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai”” 

                                                  L.Bebriša, A.Elksniņš 

 

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 2022.gadam” 10.panta 

otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 

un pārraudzības padomes 2022.gada 20.aprīļa izrakstu no sēdes protokola Nr.7  2.6.punktu, 
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ņemot vērā Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 11 (I.Aleksejevs, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, A.Vasiļjevs), PRET – nav, 

ATTURAS – 2(P.Dzalbe, I.Šķinčs), Daugavpils dome nolemj:  

 

Izdarīt  Daugavpils Domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.172 „Par aizņēmuma ņemšanu 

projektam Nr. ENI-LLB-1-021 „Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma 

veicināšanai””  grozījumu  un izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2025.gada martu.” 

 

 

9.§      (286.) 

 

Par grozījumu Daugavpils Domes 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.134 „Par  

aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/20/I/019 „Daugavpils pilsētas  

Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta”” 

                                       L.Bebriša, V.Kononovs,  A.Elksniņš 

 

V.Kononovs par balsošanas motīviem. 

 

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 2022.gadam” 10.panta 

otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 

un pārraudzības padomes 2022.gada 20.aprīļa izrakstu no sēdes protokola Nr.7   2.4. punktu, 

ņemot vērā Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 11 (I.Aleksejevs, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, A.Vasiļjevs), PRET – nav, 

ATTURAS – 2(P.Dzalbe, I.Šķinčs), Daugavpils dome nolemj:  

 

Izdarīt Daugavpils Domes 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.134 „Par aizņēmuma ņemšanu 

projektam Nr. 5.6.2.0/20/I/019 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās 

infrastruktūras attīstība III kārta””  grozījumu  un izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2025. gada martu.” 

 

 

10.§      (287.) 

 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu  

un izdevumu tāmes palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei 

                                                  V.Azarevičs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, likuma 

„Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta pirmo, otro, piekto, 

sesto un vienpadsmito daļu, ievērojot ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 28.decembra 

lēmumu Nr.651 apstiprināto noteikumu Nr.3 „Noteikumi par dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs” 4.punktu, 

Daugavpils domes 2021.gada 23.septembra noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un 

kontroli” 49.punktu, ņemot vērā Daugavpils 3.vidusskolas 2022.gada 27.aprīļa vēstuli Nr.1-

16/39 „Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu” un Daugavpils 3.vidusskolas direktora 

Vitālija Azareviča izvērtējumu par interešu konflikta neesamību, pieņemot minēto ziedojumu, 
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to, ka ziedojuma pieņemšana neietekmē jebkādu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Biedrību 

“Latvijas Olimpiskā  komiteja”, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 

2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

dome nolemj: 
 

1. Atļaut Daugavpils 3.vidusskolas direktoram Vitālijam Azarevičam Daugavpils 

3.vidusskolas vārdā pieņemt ziedojumu Daugavpils 3.vidusskolas funkciju izpildes 

veicināšanai no Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (vienotais reģ. Nr.50008022421, 

Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010), sporta ekipējuma un inventāra iegādei par kopējo summu 
5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro 00 centi) apmērā. 

2. Palielināt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu 

un izdevumu tāmi 2022.gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 

 

11.§      (288.) 

 

Par projektu ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas  

pašvaldības iestādes „Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina 

 centrs „Inženieru arsenāls”” grāmatvedības uzskaitē 

                                                  D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes ar 2019.gada 14.februāra lēmumu Nr.48 apstiprināto Noteikumu par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti 99.punktu, nodrošinot 

Eiropas Savienības projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 „Rīteiropas vērtības” un Eiropas Savienības 

projekta Nr. 5.5.1.0/18/I/002 “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un 

pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā” (turpmāk 

Projekti), sasniegto rezultātu uzturēšanu, ņemot vērā Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu 

komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 

5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

dome nolemj:  

 

1. Nodot no Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ. Nr. 90000077325, juridiskā adrese: 

Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) grāmatvedības uzskaites Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādes “Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs «Inženieru arsenāls»” 

(reģ. Nr. 40900035160, juridiskā adrese: Imperatora iela 8, Daugavpils, LV-5401) 

grāmatvedības uzskaitē izveidotās vērtības saskaņā ar Pielikumu. 

2. Nodrošināt Projektu rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, kā arī izmantot Projektu ietvaros 

izveidoto infrastruktūru Projektu plānoto darbību veikšanai un saskaņā ar Projektos 

paredzētajiem mērķiem, ievērojot 2018. gada 22. marta Vienošanos par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr. 5.5.1.0/17/I/007 un 2019. gada 26. jūlija Vienošanos par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.5.1.0/18/I/002 noteiktos nosacījumus un termiņus 

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

veikšanas.  
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3. Izveidotās vērtības nodot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils 

Tehnikas un industriālā dizaina centrs «Inženieru arsenāls»” ar 2022. gada 30. aprīli.  

4. Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektorei izveidot komisiju izveidoto vērtību 

nodošanai – pieņemšanai. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Tehnikas un industriālā 

dizaina centrs «Inženieru arsenāls»” nododamo vērtību saraksts uz 2 lpp. 

 

 

12.§      (289.) 

 

Par projektu ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” grāmatvedības uzskaitē 

                                                  D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pilsētas domes ar 2019. gada 14. februāra lēmumu Nr. 48 apstiprināto Noteikumu par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti 

99.punktu, nodrošinot Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 „Rīteiropas 

vērtības” un Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.5.1.0/18/I/002 “Kultūras mantojuma 

objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu 

daudzveidošanai Daugavpils pilsētā” (turpmāk Projekti), sasniegto rezultātu uzturēšanu, ņemot 

vērā Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, 

Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

(I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils dome nolemj:  

 

1. Nodot no Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ. Nr. 90000077325, juridiskā adrese: 

Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) grāmatvedības uzskaites Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” (reģ. Nr. 90009547852, juridiskā 

adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401) grāmatvedības uzskaitē izveidotās vērtības 

saskaņā ar Pielikumu. 

2. Nodrošināt Projektu rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, kā arī izmantot Projektu ietvaros 

izveidoto infrastruktūru Projektu plānoto darbību veikšanai un saskaņā ar Projektos 

paredzētajiem mērķiem, ievērojot 2018.gada 22.marta Vienošanos par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr. 5.5.1.0/17/I/007 un 2019.gada 26.jūlija Vienošanos par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.5.1.0/18/I/002 noteiktos nosacījumus un termiņus 

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

veikšanas.  

3. Izveidotās vērtības nodot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās 

saimniecības pārvalde” ar 2022.gada 30.aprīli.  

4. Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektorei izveidot komisiju izveidoto vērtību 

nodošanai – pieņemšanai. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 

nododamo vērtību saraksts uz 1 lpp. 
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13.§      (290.) 

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas 

 pašvaldības pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu 

instrumentu finansētie projekti/pasākumi 

                                                  D.Krīviņa, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils domes 2021.gada 23.septembra noteikumu Nr.5 

„Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 49.punktu, Eiropas Savienības programmas 

“Citizenship, Equality, Rights and Values” (CERV) apakšprogrammas “Networks of Towns 

strand” nosacījumiem un rezultātiem, ņemot vērā Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un 

attīstības komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 

2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt un piedalīties projektā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un ES pamattiesību 

saglabāšana – Art4Rights”, Nr.101053744/CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT kā projekta 

partnerim saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Parakstīt partneru vienošanos par sadarbību ar projekta vadošo partneri. 

3. Projekta īstenošanai paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 1586 EUR t.sk.2022.gadā – 

650 EUR, 2023.gadā – 468 EUR, 2024.gadā – 468 EUR un priekšfinansējumu 11560 EUR t.sk. 

2022.gadā – 2600 EUR, 2023.gadā – 7160 EUR, 2024.gadā – 1800 EUR no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem.  

4. Piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu 

realizācijai” projekta līdzfinansējumam 650 EUR un priekšfinansējumam 2600 EUR 

2022.gadam saskaņā ar 2.pielikumu. 

5. Veikt apropriācijas grozījumus Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 

programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi” 

saskaņā ar 3.pielikumu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Kononovam. 

 

Pielikumā: 1. Projekta “Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un  ES pamattiesību saglabāšana – 

Art4Rights”, Nr.101053744/CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT apraksts. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu 

realizācijai” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības 

un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi” ieņēmumu un izdevumu 

tāmes grozījumi  2022.gadam. 

 

14.§      (291.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils 

Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmām 

                                                  I.Kokina, A.Elksniņš 

 

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

domes 2021.gada 23.setembra noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas 
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pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 

45.punktu, Daugavpils domes Izglītības un kultūras komitejas 2022.gada 5.maija sēdes 

atzinumu un Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, 

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, 

I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils 

Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” (reģ.Nr.90000064918, juridiskā adrese: Saules 

iela 8, Daugavpils) pamatbudžeta programmām: 

1.1.Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

par 1997.00 EUR, saskaņā ar 1.pielikumu; 

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

citu finanšu instrumentu finansētie projekti) par 1997.00 EUR, saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1.Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmas „Iestādes darbības 

nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 2. Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmas programmā „ Investīciju 

projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)  ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 

 

15.§      (292.) 

 

Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

 pamatbudžeta programmai „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem” 

                                                  M.Isupova, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, likuma „Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma” 8.panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumiem Nr. 488 „Kārtībā, kādā 

nepilngadīgam patvēruma meklētajam nodrošina izglītības ieguves iespējas”, Daugavpils 

domes 2021.gada 23.septembra noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas 

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

49.punktu, Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 5.maija 

atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, 

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

 

Apstiprināt apropriāciju Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ. Nr. 90009737220, 

juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils) pamatbudžeta programmai „Atbalsts Ukrainas 

civiliedzīvotājiem” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Atbalsts     

Ukrainas civiliedzīvotājiem” ieņēmumu un izdevumu tāme 2022.gadam. 
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16.§      (293.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas 

 Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām 

                                                  M.Isupova, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils domes 2021.gada 23.septembra noteikumu Nr.5 

„Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 45.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (reģ. 

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

 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Sākumskolu, pamatskolu, 

vidusskolu darbības nodrošināšana” par 387272 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši 

divi simti septiņdesmit divi eiro, 00 centi) saskaņā ar 1.pielikumu; 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā „Izglītības iestāžu, tai skaitā 

pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti” par 387272 EUR (trīs simti astoņdesmit 

septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit divi eiro, 00 centi) saskaņā ar 2.pielikumu 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „ 

Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta apakšprogrammas 

„Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 

 

17.§      (294.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta 

programmai „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana” 

                                                  M.Isupova, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils domes 2021.gada 23.septembra noteikumu Nr.5 

„Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 49.punktu,  

saskaņā ar 04.03.2022. Vienošanos Nr. 2-2e/22/137 starp Izglītības un zinātnes ministriju, 

Daugavpils Stropu pamatskolu - attīstības centru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi par 

papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu speciālās izglītības attīstības centriem pedagogu 

informatīvi izglītojošu pasākumu par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem 

ar speciālām vajadzībām - pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru (kursu) – 

organizēšanai, 10.04.2022. Vienošanos Nr. 2-2e/22/179 starp Izglītības un zinātnes ministriju, 

Daugavpils Valsts ģimnāziju un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi   par valsts budžeta 
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papildu finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkciju 

nodrošināšanai plānošanas reģionā, 

ņemot vērā Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 5.maija 

atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, 

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

 

Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta 

programmai „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana” saskaņā ar 

pielikumu.  

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmas „Sākumskolu, 

pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2022.gadam. 

 

 

18.§      (295.) 

 

Par apropriācijas pārdali pašvaldības pamatbudžeta programmā  

„Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi” 

                                             M.Isupova, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils domes 2021.gada 23.septembra noteikumu Nr.5 

„Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 45.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

pašvaldības pamatbudžeta programmā „Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi” saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Pielikumā: Pašvaldības pamatbudžeta programmas „Jauniešu vasaras nodarbināšanas 

pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 

 

19.§      (296.) 

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta 

 programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” 

                                              A.Romanovskis, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils domes 2021.gada 23.septembra noteikumu Nr.5 

„Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 

grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 45. un 49.punktu, 2022.gada 28.aprīļa Biedrības 

“Latvijas Sporta federācijas padome” vēstuli Nr.6-22/25, ņemot vērā Daugavpils domes 
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Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, Daugavpils domes 

Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, 

P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” 

(reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils) dalību projektā 

“Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta 

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

programmām: 

2.1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā „Sporta pasākumi” par 

EUR 373.00 (trīs simti septiņdesmit trīs eiro, 00 centi) saskaņā ar 2.pielikumu. 

2.2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu 

finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi” par EUR 953.00 (deviņi simti 

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

 

Pielikumā: 1. Projekta “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” apraksts. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

apakšprogrammas “Sporta pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2022.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

programmas “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti/pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 

 

20.§      (297.) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

                                              A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 2.1panta otro daļu, 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo un 

otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, ņemot vērā Daugavpils 

domes Īpašuma un mājokļu komitejas 05.05.2022. atzinumu, Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 05.05.2022. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli: 

1.1. neapbūvētu zemes gabalu 1389 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0090, Vingru 

ielā 12, Daugavpilī, kas atdalāms no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 2906, 

Artilērijas ielā 26, Daugavpilī; 

1.2. neapbūvētu zemes gabalu 1203 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0091, 

Artilērijas ielā 43, Daugavpilī, kas atdalāms no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 

2906, Artilērijas ielā 26, Daugavpilī; 

1.3. neapbūvētu zemes gabalu 1366 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0092, 

Artilērijas ielā 32D, Daugavpilī, kas atdalāms no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 

2906, Artilērijas ielā 26, Daugavpilī; 



17 
 

1.4. neapbūvētu zemes gabalu 1212 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0093, 

Artilērijas ielā 32E, Daugavpilī, kas atdalāms no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 

2906, Artilērijas ielā 26, Daugavpilī; 

1.5. neapbūvētu zemes gabalu 1214 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0094, 

Artilērijas ielā 32F, Daugavpilī, kas atdalāms no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 

2906, Artilērijas ielā 26, Daugavpilī; 

1.6. neapbūvētu zemes gabalu 1211 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0095, 

Artilērijas ielā 38, Daugavpilī, kas atdalāms no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 

2906, Artilērijas ielā 26, Daugavpilī; 

1.7. neapbūvētu zemes gabalu 1202 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0096, 

Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī, kas atdalāms no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 

2906, Artilērijas ielā 26, Daugavpilī; 

1.8. neapbūvētu zemes gabalu 1203 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0097, 

Artilērijas ielā 32C, Daugavpilī, kas atdalāms no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 

2906, Artilērijas ielā 26, Daugavpilī; 

1.9. neapbūvētu zemes gabalu 1662 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0098, 

Artilērijas ielā 41, Daugavpilī, kas atdalāms no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 008 

2906, Artilērijas ielā 26, Daugavpilī. 

2. Zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 008 0090, 0500 008 0091, 0500 008 0092, 

0500 008 0093, 0500 008 0094, 0500 008 0095, 0500 008 0096, 0500 008 0097, 0500 008 0098 

novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijai. 

     3. Zemes gabalu, kadastra apzīmējumi 0500 008 0090, 0500 008 0091, 0500 008 0092, 0500 

008 0093, 0500 008 0094, 0500 008 0095, 0500 008 0096, 0500 008 0097, 0500 008 0098, 

pārdošanu izsolē organizēt izsoles komisijai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Aleksejs Nikolajevs (Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs). 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece: 

Aija Vilcāne (Nekustamā īpašuma nodaļas Īpašuma 

atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja). 

Komisijas locekļi: Elīna Kavševiča-Semjonova (Īpašuma pārvaldīšanas 

departamenta juriste), 

 Marika Gabrunova (Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā 

īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste), 

 Ingrīda Ilarionova (Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā 

īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste). 

     4. Izsoles komisijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt 

zemes gabalu, kadastra apzīmējumi 0500 008 0090, 0500 008 0091, 0500 008 0092, 0500 008 

0093, 0500 008 0094, 0500 008 0095, 0500 008 0096, 0500 008 0097, 0500 008 0098, izsoles 

noteikumus, un iesniegt tos apstiprināšanai Domes sēdē. 

 

 

21.§      (298.) 

 

Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai 

                                                A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1., 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 domes Īpašuma un mājokļu komitejas 

05.05.2022. atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 05.05.2022. atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, 
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V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, 

I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt: 

1.1. zemes starpgabalu 88 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 4013; 

1.2. zemes starpgabalu 573 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 017 2461; 

1.3. zemes starpgabalu 128 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 1836. 

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. 

 

22.§      (299.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306,  

Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli 

                                              A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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 pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2022.gada 

15.marta sēdes protokola izrakstu Nr.10, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2022.gada 25.marta sēdes protokola izrakstu 

Nr.3 (12.jautājums), Daugavpils domes (turpmāk – Dome) Īpašuma un mājokļu komitejas 

2022.gada 5.maija atzinumu un Domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, 

V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, 

I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Nodot iznomāšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar 

kopējo platību 12450 m2, kadastra apzīmējums 0500 001 2306 (kadastra Nr.0500 001 2306), 
Rīgas ielas 54A rajonā, Daugavpilī, daļu 40 m2 platībā (turpmāk - Zemesgabals) bez apbūves 

tiesības uz 5 (pieciem) gadiem, āra terases novietošanai (katra gada laika posmā no 1.jūnija līdz 

31.augustam), rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli.  

2. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksu 46 EUR (četrdesmit seši 

eiro) mēnesī.   

3. Apstiprināt Zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumus.  

       4. Izveidot Zemesgabala nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Kozinda, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

vietnieks:                           Īpašuma uzskaites daļas vadītājs; 

Komisijas locekļi:             E.Kavševiča-Semjonova, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas 

departamenta juriste;  

I.Ilarionova, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 

         A.Eisāne, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  

         speciāliste neapbūvētas zemes nomas jautājumos. 

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

lēmumam pievienotajiem izsoles noteikumiem.  
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            6. Izsoles komisijai parakstīt Zemesgabala nodošanas un pieņemšanas aktu.          

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi ar pielikumiem. 

 

 

23.§      (300.) 

 

Par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 8, Daugavpilī,  

dzīvokļa īpašuma Nr.13 nodošanu atsavināšanai 

                                               A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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.13 Ziemeļu ielā 

8, Daugavpilī, īrnieces atsavināšanas ierosinājumu (reģistrēts Daugavpils pilsētas pašvaldībā 

20.04.2022. ar Nr.420/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa 

īpašuma Nr.13 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 

2022.gada 5.maija atzinumu, Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, 

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

 

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.13, 

kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.13, mājas (kadastra apzīmējums 05000070216001) un zemes 

gabala 3637 m2 platībā, kadastra Nr.0500 007 0216,  Nr.0500 007 0217,  370/40049 

kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam:  

3.1. reģistrēt zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu 

Nr.13 Ziemeļu ielā 8, Daugavpilī;  

     3.2. sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē par dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 

8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 pārdošanu. 

 

 

24.§      (301.) 

 

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības Viršu ielā 60, Daugavpilī, daļu 

                                     A.Nikolajevs, I.Prelatovs, A.Elksniņš 

 

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 1129.1 - 1129.9 pantiem,  Ministru kabineta 2018.gada 

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

5.punktu, 76.punktu, 77.punktu, 78.punktu, ņemot vērā Pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2022.gada 16.februāra sēdes protokolu Nr.2 

(5.punkts), Daugavpils domes (turpmāk – Dome) Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 

5.maija atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

– 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, 



20 
 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, 

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

 

          1. Piešķirt apbūves tiesību Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes 

vienības ar kopējo platību 38300 m2, kadastra apzīmējums 05000310200 (kadastra 

Nr.05000310002), Viršu ielā 60, Daugavpilī, daļai 27257 m2 platībā, kadastra apzīmējums 

050003102008001 (turpmāk-Zemesgabals) uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rūpnieciskās ražošanas 

objekta būvniecībai, rīkojot mutisku izsoli. 

2. Apstiprināt izsoles sākumcenu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro un 00 

centi) gadā bez PVN.  

3. Apstiprināt izsoles noteikumus (1.pielikums) un publicējamo informāciju par apbūves 

tiesības objektu (2.pielikums). 

          4. Izveidot apbūves tiesības izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētāja: I.Funte, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja. 

Komisijas priekšsēdētājas   

vietnieks:                          A.Nikolajevs, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas locekļi:             S.Pupiņa, Pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības 

departamenta vadītāja; 

                                          Dz.Locika, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma nomas vecākā speciāliste; 

                                          E.Kavševiča-Semjonova, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas      

                                          departamenta juriste; 

                                          I.Ilarionova, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste.                        

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

pievienotajiem izsoles noteikumiem.  

          6. Noteikt, ka apbūves tiesīgajam ir tiesības reģistrēt apbūves tiesību zemesgrāmatā bez 

speciāla pilnvarojuma.  

          7. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.marta lēmumu 

Nr.139. 

                     

Pielikumā: 1. Izsoles noteikumi. 

2. Informācija par apbūves tiesības objektu. 

3. Apbūves tiesības līguma projekts. 

 

 

25.§      (302.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto  

dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

                                                 A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

īpašuma likuma 6.pantu, sakarā ar to, ka dzīvojamo māju Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļu 

īpašumi Nr.14,15,31,38,47,59,60,63,66,70,73,76,85, Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa 

īpašums Nr.70, Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašums Nr.2, Jelgavas ielā 

25, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.19,21,22,23,28,30,32,57,62,67, Jelgavas ielā 100, 

Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.1,2,5, netika privatizēti, un tie atrodas Daugavpils pilsētas 

pašvaldības grāmatvedības uzskaitē, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 
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I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils dome nolemj: 

 

     1. Reģistrēt Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda 

(reģ.Nr.90000077325) šādus dzīvokļu īpašumus: 

     1.1. Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī: 

     1.1.1. dzīvokļa īpašumu Nr.14, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.14, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 374/38899 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 485/38899 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.1.3. dzīvokļa īpašumu Nr.31, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.31, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 548/38899 kopīpašuma domājamās daļas;  

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 253/38899 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 256/38899 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.1.6. dzīvokļa īpašumu Nr.59, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.59, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 255/38899 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 571/38899 kopīpašuma domājamā daļa; 

     1.1.8. dzīvokļa īpašumu Nr.63, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.63, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 447/38899 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 469/38899 kopīpašuma domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 559/38899 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.11. dzīvokļa īpašumu Nr.73, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.73, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 554/38899 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.12. dzīvokļa īpašumu Nr.76, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.76, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 447/38899 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

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

gabala, kadastra apzīmējums 0500 011 1606, 2844 m² platībā 472/38899 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.2. Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.70, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis 

Nr.70, mājas un zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 005 1816, 3736 m² platībā 316/28228 

kopīpašuma domājamās daļas. 

     1.3. Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst 

dzīvoklis Nr.2, mājas un zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 1112, 8027 m² platībā 

359/121202 kopīpašuma domājamās daļas. 

     1.4. Jelgavas ielā 25, Daugavpilī: 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 3510, 3100 m² platībā 2995/280593 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.2. dzīvokļa īpašumu Nr.21, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.21, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 3510, 3100 m² platībā 4135/280593 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.3. dzīvokļa īpašumu Nr.22, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.22, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 3510, 3100 m² platībā 4296/280593 kopīpašuma domājamās 

daļas; 
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     1.4.4. dzīvokļa īpašumu Nr.23, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.23, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 3510, 3100 m² platībā 4161/280593 kopīpašuma domājamā 

daļa; 

     1.4.5. dzīvokļa īpašumu Nr.28, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.28, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 3510, 3100 m² platībā 4307/280593 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.6. dzīvokļa īpašumu Nr.30, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.30, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 3510, 3100 m² platībā 4134/280593 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.7. dzīvokļa īpašumu Nr.32, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.32, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 3510, 3100 m² platībā 4114/280593 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

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

kadastra apzīmējums 0500 004 3510, 3100 m² platībā 4041/280593 kopīpašuma domājamā 

daļa; 

     1.4.9. dzīvokļa īpašumu Nr.62, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.62, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 3510, 3100 m² platībā 3015/280593 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.4.10. dzīvokļa īpašumu Nr.67, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.67, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3510, 3100 m² platībā 5436/280593 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.5. Jelgavas ielā 100, Daugavpilī: 

     1.5.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3821, 806 m² platībā 588/2099 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.5.2. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3821, 806 m² platībā 551/2099 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

     1.5.3. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3821, 806 m² platībā 172/2099 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam veikt 

nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.punktā norādīto dzīvokļu īpašumu reģistrēšanai 

zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 

 

 

26.§      (303.) 

 

Par zemes vienības Vidzemes ielas 97 rajonā, Daugavpilī,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.39 “Par zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 05000370903, Vidzemes ielas 97 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, izsoles 

komisijas 2022.gada 13.aprīļa izsoles protokolu Nr.13, un sakarā ar to, ka (vārds uzvārds), 

(personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), Daugavpils (turpmāk – Pircējs), kā vienīgais 

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

05000370903, Vidzemes ielas 97 rajonā, Daugavpilī, un ir samaksājis avansu par šo zemes 

vienību, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-

Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 
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      1. Apstiprināt zemes vienības (starpgabals) 337 m2 platībā, kadastra Nr.05000370903 

(kadastra apzīmējums 05000370903), Vidzemes ielas 97 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – 

Zemesgabals), 2022.gada 13.aprīļa izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu 1953,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit 

trīs eiro 00 centi). 

      2. Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Centralizētajai grāmatvedībai: 

      2.1. pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu, norakstīt no Pašvaldības bilances 

Zemesgabalu; 

      2.2. kopā ar Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto Zemesgabalu 

ar pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 

 

 

27.§      (304.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000221813,  

Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu 

                                           A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

nodrošinot Daugavpils domes 2022.gada 17.marta lēmuma Nr.152 “Par zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000221813, Daugavpilī, pārdošanu” 3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā 

ar to, ka nekustamā īpašuma Dārznieku ielas 5, Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000113421), īpašnieks, kā vienīgais pretendents, kurš mēneša laikā kopš sludinājuma 

publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (01.04.2022.) par 

zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000221813, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza 

pieteikumu par šī zemes starpgabala pirkšanu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, 

P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS 

– nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

      1. Pārdot zemes vienību (starpgabals) 130 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000221813 

(kadastra Nr.05000221813), Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), par nosacīto cenu 1105,00 

EUR (viens tūkstotis viens simts pieci eiro 00 centi) tam pieguloša nekustamā īpašuma, 

kadastra Nr.05000221819, Dārznieku iela 5, Daugavpils, īpašniekam (turpmāk - Pircējs).  

      2. Noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu. 

      3. Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) Centralizētajai grāmatvedībai: 

      3.1. pamatojoties uz noslēgto Zemesgabala pirkuma līgumu, norakstīt no Pašvaldības 

bilances Zemesgabalu; 

      3.2. kopā ar Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu Pircējam 

ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

 

28.§      (305.) 

 

Par zemes vienības Mazās Ezeru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu 

                                               A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

nodrošinot Daugavpils domes 2022.gada 17.marta lēmuma Nr.153 “Par zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 05000372610, Mazās Ezeru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu” 

3.1.apakšpunkta izpildi, un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma Mazās Ezeru ielas 7A, 
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Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000183477), īpašnieks, kā vienīgais 

pretendents, kurš mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (01.04.2022.) par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 

05000372610, Mazās Ezeru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza pieteikumu par šī 

zemes starpgabala pirkšanu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

dome nolemj: 

 

      1. Pārdot zemes vienību (starpgabals) 182 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000372610 

(kadastra Nr.05000372610), Mazās Ezeru ielas 5 rajonā, Daugavpilī (turpmāk Zemesgabals), 

par nosacīto cenu 819,00 EUR (astoņi simti deviņpadsmit eiro 00 centi) tam pieguloša 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000372643, (adrese), Daugavpils, īpašniekam (turpmāk - 

Pircējs).  

      2. Noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu. 

      3. Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) Centralizētajai grāmatvedībai: 

      3.1. pamatojoties uz noslēgto Zemesgabala pirkuma līgumu, norakstīt no Pašvaldības 

bilances Zemesgabalu; 

      3.2. kopā ar Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu 

Pircējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

 

29.§      (306.) 

 

Par zemes vienības Ostrovska ielas 8 rajonā, Daugavpilī,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                              A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.38 “Par zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 05000182231, Ostrovska ielas 8 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, izsoles 

komisijas 2022.gada 13.aprīļa izsoles protokolu Nr.12, un sakarā ar to, ka (vārds uzvārds), 

(personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), Daugavpils (turpmāk – Pircējs), kā vienīgais 

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

05000182231, Ostrovska ielas 8 rajonā, Daugavpilī, un ir samaksājis visu summu par šo zemes 

vienību, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-

Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

      1. Apstiprināt zemes vienības (starpgabals) 91 m2 platībā, kadastra Nr.05000182231 

(kadastra apzīmējums 05000182231), Ostrovska ielas 8 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – 

Zemesgabals), 2022.gada 13.aprīļa izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu 293,00 EUR (divi simti deviņdesmit trīs eiro 00 centi). 

      2. Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Centralizētajai grāmatvedībai: 

      2.1. pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu, norakstīt no Pašvaldības bilances 

Zemesgabalu; 

      2.2. kopā ar Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto Zemesgabalu 

ar pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 
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30.§      (307.) 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 019 0602, Daugavpilī, sadali 

                                                A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ievadā noteikto, ka Dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo daļu, ņemot vērā 2021.gada 28.decembra Daugavpils 

pilsētas pašvaldības Pilsētbūvniecības un vides komisijas lēmumu Nr.7 un Daugavpils pilsētas 

teritoriālplānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2020.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem 

Nr.12 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi 

un grafiskā daļa”,  kā arī ņemot vērā Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 

2022.gada 5.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Sadalīt Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekritīgu (saskaņā ar Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 11.februārī pieņemto lēmumu Nr.81 (prot.Nr.4, 31.§, p.528.)) zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 0500 019 0602, Daugavpilī, 6023m2 platībā, atbilstoši pievienotajai 

shēmai. 

2. Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 5423m2 izmantošanas mērķi atbilstoši 

aktuālajam teritorijas plānojumam – komercdarbības objektu apbūve (0801). 

3. Saglabāt jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 600m2 izmantošanas mērķi - Dabas 

pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

(0501). 

4. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam organizēt 

zemes vienības sadales procedūru. 

 

Pielikumā: zemes vienības sadales shēma. 

 

 

31.§      (308.) 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 037 1676, Daugavpilī, sadali 

                                            A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ievadā noteikto, ka Dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo daļu, ņemot vērā fiziskas personas 2022.gada 

11.aprīļa iesniegumu un Daugavpils pilsētas teritoriālplānojumu, kas apstiprināts ar Domes 

2020.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 

izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa”,  kā arī ņemot vērā Daugavpils 

domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 5.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 

– 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, 

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

 

1. Sadalīt Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekritīgu (saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 

2021.gada 11.februarī pieņemto lēmumu Nr.81, 884.punktu) zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 0500 037 1676, Daugavpilī, 1070m2 platībā, atbilstoši pievienotajai shēmai,  divās 
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zemes vienībās – 942m2 un 128m2  platībā.  Veicot zemes vienību uzmērīšanu, zemes platība 

var tik precizēta. 

2. Saglabāt jaunizveidotajai zemes vienībai 942m2 platībā  izmantošanas mērķi –  dabas 

pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

(0501). 

3. Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai 128m2 platībā  izmantošanas mērķi atbilstoši 

aktuālajam teritorijas plānojumam  –  individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) . 

4. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam organizēt 

zemes vienības sadales procedūru. 

 

Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 037 1676, Daugavpilī, sadales shēma. 

 

32.§      (309.) 

 

Par zemes vienības Amatu ielas 5 rajonā, Daugavpilī,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                 A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils domes 2022.gada 10.februāra lēmumu Nr.65 “Par zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 05000152418, Amatu ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, izsoles 

komisijas 2022.gada 27.aprīļa izsoles protokolu Nr.16, un sakarā ar to, ka (vārds uzvārds), 

(personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), Daugavpils (turpmāk – Pircējs), kā vienīgais 

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

05000152418, Amatu ielas 5 rajonā, Daugavpilī, un ir samaksājis visu summu par šo zemes 

vienību, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-

Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

    1. Apstiprināt zemes vienības (starpgabals) 170 m2 platībā, kadastra Nr.05000150025 

(kadastra apzīmējums 05000152418), Amatu ielas 5 rajonā, Daugavpilī (turpmāk – 

Zemesgabals), 2022.gada 27.aprīļa izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu 560,00 EUR (pieci simti sešdesmit eiro 00 centi). 

    2. Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Centralizētajai grāmatvedībai: 

    2.1. pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu, norakstīt no Pašvaldības bilances 

Zemesgabalu; 

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

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 

 

33.§      (310.) 

 

Par zemes vienības Robežu ielas 2B rajonā,  Daugavpilī,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                A.Nikolajevs, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils domes 2022.gada 10.februāra lēmumu Nr.64 “Par zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 05000370080, Robežu ielas 2B rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, izsoles 

komisijas 2022.gada 27.aprīļa izsoles protokolu Nr.15, un sakarā ar to, ka (vārds uzvārds), 

(personas kods) deklarētā dzīvesvieta: (adrese), Daugavpils (turpmāk – Pircējs), kā vienīgais 

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

https://www.kadastrs.lv/explications/1800103018?options%5Bdeep_expand%5D=false&options%5Binline%5D=true&options%5Bnew_tab%5D=false&options%5Borigin%5D=property
https://www.kadastrs.lv/explications/1800103018?options%5Bdeep_expand%5D=false&options%5Binline%5D=true&options%5Bnew_tab%5D=false&options%5Borigin%5D=property
https://www.kadastrs.lv/explications/1800103018?options%5Bdeep_expand%5D=false&options%5Binline%5D=true&options%5Bnew_tab%5D=false&options%5Borigin%5D=property
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05000370080, Robežu ielas 2B rajonā, Daugavpilī, un ir samaksājis visu summu par šo zemes 

vienību, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-

Hudojana, I.Šķinčs, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

    1. Apstiprināt zemes vienības (starpgabals) 786 m2 platībā, kadastra Nr.05000370144 

(kadastra apzīmējums 05000370080), Robežu ielas 2B rajonā, Daugavpilī (turpmāk – 

Zemesgabals), 2022.gada 27.aprīļa izsoles rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala 

pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu 4523,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti divdesmit trīs 

eiro 00 centi). 

    2. Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Centralizētajai grāmatvedībai: 

    2.1. pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu, norakstīt no Pašvaldības bilances 

Zemesgabalu; 

    2.2. kopā ar Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot pārdoto Zemesgabalu 

ar pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 

          

34.§      (311.) 

 

Par meta konkursa organizēšanu „Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā” 

 un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas 

 „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 

                   N.Aļhimoviča, A.Gržibovskis, P.Dzalbe, J.Lāčplēsis, A.Elksniņš 

 

N.Aļhimoviča piedavā deputātiem prezentāciju. 

 

A.Gržibovskis jautā, vai projektā paredzētas autostāvvietas? 

N.Aļhimoviča atbild, jā, tehniskajā uzdevumā tas ir paredzēts. 

J.Lāčplēsis uzskata, ka pēc prezentācijā redzētā, diez vai tā būs daudzfunkcionāla estrāde. 

N.Aļhimoviča atbild, ka projektētājiem tiek noteikti nosacījumi, ko vēlamies redzēt, 

projektētāji piedāvās variantus. 

P.Dzalbe jautā, vai esošā betona konstrukcijas ir drošas? 

T.Dubina skaidro, ka katru gadu estrādei tiek veikts kosmētiskais remonts un vizuāla 

apsekošana. Plaisas betonā nav fiksētas. 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldības budžetu” 30.pantu, Daugavpils domes 

(turpmāk - Dome) 2021.gada 23.septembra noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un 

kontroli” 51.punktu, Domes 2022.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.8 “Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”, Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu 

Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 223. un 227.punktu, 

nodrošinot Publisko iepirkumu likuma prasību izpildi, atsaucoties uz “Daugavpils valstspilsētas 

attīstības programma 2022-2027” investīciju plāna 32.punktu, ņemot vērā Domes Pilsētas 

saimniecības un attīstības komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, Domes Īpašuma un mājokļu 

komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, 

A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (P.Dzalbe) Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt metu konkursa rīkošanu “Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā”. 
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2. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektorei organizēt metu konkursa 

rīkošanu par meta “Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā” sagatavošanu, atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma prasībām. 

3. Metu konkursu rīkot kā sarunu procedūras sastāvdaļu, kuras rezultātā metu konkursa 

uzvarētājam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par būvprojekta izstrādi un izstrādātā 

būvprojekta īstenošanas autoruzraudzību. 

4. Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sadarbībā ar Pilsētplānošanas un 

būvniecības departamentu, piesaistot ekspertus, sagatavot tehnisko specifikāciju un izejas 

materiālus metu konkursam, ko iesniegt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža 

pašvaldības Centralizētai iepirkumu nodaļai, kurai viena mēneša laikā no tehniskās 

specifikācijas iesniegšanas brīža izstrādāt lēmuma 2.punktā noteiktā metu konkursa nolikumu 

un nodrošināt procedūras īstenošanu. 

5. Pilnvarot Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektori apstiprināt metu konkursa 

žūrijas komisiju un atbildīgo sekretāru. 

6. Uzdot metu konkursa žūrijas komisijai apstiprināt metu konkursa nolikumu un izvērtēt 

iesniegtos metu piedāvājumus atbilstoši nolikumam un noteikt metu konkursa uzvarētājus. 

7. Noteikt metu konkursa kopējo godalgu vērtību EUR 8 500 apmērā, paredzot šādas 

godalgas: 

1.vietas godalga (metu konkursa uzvarētājs) – EUR 5 500; 

2.vietas godalga – EUR 2 000; 

3.vietas godalga – EUR 1 000. 

8. Paredzēt finansējumu EUR 2 638 apmērā metu konkursa papildus izdevumiem, tajā 

skaitā, ja metu konkursa žūrijas komisija piesaistīs metu vērtēšanas ekspertus. 

9. Piešķirt līdzekļus no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 

“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” EUR 11 138 (vienpadsmit tūkstoši viens simts 

trīsdesmit astoņi euro) apmērā Daugavpils pilsētas pašvaldībai (reģ. Nr. 90000077325, 

juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils) metu konkursa organizēšanai.  

10. Apstiprināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 

programmas “Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” grozījumus saskaņā ar 1.un 

2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

2. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 

„Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ” ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi 2022.gadam. 

 

 

35.§      (312.) 

 

Par meta konkursa organizēšanu Daugavpils valstspilsētas Centrālā  

parka infrastruktūras attīstībai un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības 

 pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 

                                        N.Aļhimoviča, P.Dzalbe, A.Elksniņš 

 

N.Aļhimoviča piedāvā deputātiem prezentāciju. 

P.Dzalbe jautā, vai Centrālajā parkā nebūs par daudz betona konstrukciju? 

A.Elksniņš skaidro, ka komisija vēl izvērtēs idejas no metu konkursiem. 

P.Dzalbe jautā, vai tas ir redzējums, ko vēlas redzēt Daugavpils domes speciālisti, vai 

mēs redzēsim arī citus piedāvājumus no projektētajiem? 
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N.Aļhimoviča atbild, ka tehniskajā specifikācijā tiek norādīts, ko vēlamies redzēt tajā 

teritorijā. 

P.Dzalbe jautā, kas notiks ar O.Stroka koncertzāles projektu? 

A.Elksniņš skaidro, ka Oskara Stroka koncertzāles parkā nebūs. 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldības budžetu” 30.pantu, Daugavpils domes 

(turpmāk - Dome) 2021.gada 23.septembra noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un 

kontroli” 49. un 51.punktu, Domes 2022.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.8 “Par 

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”, Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 223. 

un 227.punktu, nodrošinot Publisko iepirkumu likuma prasību izpildi, atsaucoties uz 

“Daugavpils valstspilsētas attīstības programma 2022-2027” investīciju plāna 259.punktu, 

ņemot vērā Domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, 

Domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 5.maija atzinumu, Domes Finanšu komitejas 

2022.gada 5.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Aleksejevs, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, 

V.Sporāne-Hudojana, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – 2 (P.Dzalbe, I.Šķinčs),  

Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt metu konkursa rīkošanu Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka 

infrastruktūras attīstībai. 

2. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektorei organizēt metu konkursa 

rīkošanu par  meta sagatavošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām Daugavpils 

valstspilsētas Centrālā parka infrastruktūras attīstībai. 

3. Metu konkursu rīkot kā sarunu procedūras sastāvdaļu, kuras rezultātā metu konkursa 

uzvarētājam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par būvprojekta izstrādi un izstrādātā 

būvprojekta īstenošanas autoruzraudzību. 

4. Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sadarbībā ar Pilsētplānošanas un 

būvniecības departamentu, piesaistot ekspertus, sagatavot tehnisko specifikāciju un izejas 

materiālus metu konkursam, ko iesniegt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža 

pašvaldības Centralizētai iepirkumu nodaļai, kurai viena mēneša laikā no tehniskās 

specifikācijas iesniegšanas brīža izstrādāt lēmuma 2.punktā noteiktā metu konkursa nolikumu 

un nodrošināt procedūras īstenošanu. 

5. Pilnvarot Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektori apstiprināt metu konkursa 

žūrijas komisiju un atbildīgo sekretāru. 

6. Uzdot metu konkursa žūrijas komisijai apstiprināt metu konkursa nolikumu un izvērtēt 

iesniegtos metu piedāvājumus atbilstoši nolikumam un noteikt metu konkursa uzvarētājus. 

7. Noteikt metu konkursa kopējo godalgu vērtību EUR 15 000 apmērā, paredzot šādas 

godalgas: 

1.vietas godalga (metu konkursa uzvarētājs) – EUR 8 000; 

2.vietas godalga – EUR 5 000; 

3.vietas godalga – EUR 2 000. 

8. Paredzēt finansējumu EUR 2 500 apmērā metu konkursa papildus izdevumiem, tajā 

skaitā, ja metu konkursa žūrijas komisija piesaistīs metu vērtēšanas ekspertus. 

9. Palielināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus “Pārējie 

nenodokļu ieņēmumi” par saņemtajiem kreditoru prasījumiem EUR 20 615 (divdesmit tūkstoši 

seši simti piecpadsmit euro) apmērā. 

10. Palielināt apropriāciju Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 

programmā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” par EUR 20 615 (divdesmit tūkstoši seši 

simti piecpadsmit  euro). 
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11. Piešķirt līdzekļus no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 

“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” EUR 17 500 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti  euro) 

apmērā Daugavpils pilsētas pašvaldībai  (reģ. Nr. 90000077325, juridiskā adrese: 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils) metu konkursa organizēšanai. 

12. Apstiprināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 

“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 

pamatbudžeta programmas “Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” grozījumus 

saskaņā ar 1. un 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi  

neparedzētiem gadījumiem” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 2. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības  pamatbudžeta programmas „Pašvaldības 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2022.gadam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.45 

 

Sēdi vadīja:  

Domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                             A.Elksniņš 

 

 

 

Protokoliste             (personiskais paraksts)                                                      S.Rimicāne                       

 

 


