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Daugavpilī 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

2022.gada 9.jūnijā                                                                                                 Nr.19  

 

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 un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādei „Vienības nams”. 

2. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

Kultūras pārvaldei. 

3. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzejam. 

4. Par grozījumiem Daugavpils domes 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 

„Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas 

pašvaldībā”. 

5. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes 

"Sociālais dienests" pamatbudžeta programmā. 

6. Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās 

saimniecības pārvalde” no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”. 

7. Par pašvaldības ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu novirzīšanu Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžeta programmai „Masu vakcinācijas centru pret Covid-19 darbības 

nodrošināšana”. 

8. Par grozījumu Daugavpils domes 24.02.2022.lēmumā Nr.77 „Par atbalstu projektam 

„Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas kompleksa izbūvei Spaļu ielas rajonā, 

Daugavpilī””. 

9. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā 

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

10. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 

programmām. 

11. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai. 

12. Par sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti. 

13. Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales speciālās 

ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai – SIA „SMD Baltic”. 

14. Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 68-1A, Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”. 

15. Par zemes gabala Spaļu ielā 4 k-1, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai. 

16. Par nekustamā īpašuma Irbenāju ielā 6, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai. 

17. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.  
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18. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000160303, Ķieģeļu ielā 8, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000160117, Ķieģeļu ielā 8, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

20. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000160302, Ķieģeļu ielā 4;5, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

21. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000372208, Daugavpilī pārdošanu. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 14 Domes deputāti – P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

Hudojana, I.Šķinčs, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs. 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS – 1 Domes deputāts – I.Aleksejevs – iemesls nav zināms, 

 

SĒDĒ PIEDALĀS VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ – 7 Domes deputāti – A.Gržibovskis, 

I.Jukšinska, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

J.Lāčplēsis,  I.Prelatovs, I.Šķinčs.       

 

SĒDĒ PIEDALĀS                                 - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                                           S.Šņepste, R.Golovans, E.Ugarinko, E.Upeniece,  

                                                           D.Krīviņa, I.Funte, I.Limbēna, I.Ancāne, A.Streiķis, 

                                                           A.Jemeļjanovs, A.Šapovals. 

 

                                                                 - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                                            R.Osmane, E.Kleščinska, R.Ģiptere, L.Drozde, 

                                                                   T.Binders. 

 

                                                            

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzine S.Rimicāne 

 

 

1.§      (362.) 

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams” 

R.Osmane, A.Elksniņš 

 

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

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

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

apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli” 48., 49.punktu, saskaņā ar Latgales 

kultūras programmas projekta finansēšanas līgumu nr. LKP2022/52, ņemot vērā Daugavpils 

domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 2.jūnija sēdes atzinumu, 

Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

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

M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 
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1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams”  (reģ.Nr. 

90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils), Latvijas Valsts mežu un Valsts 

kultūrkapitāla fonda atbalstīto Latgales kultūras programmas 2022 projektu “Saimes istabas/ 

Latgales sētas satura koncepcijas izstrāde” saskaņā ar 1.pielikumu.  

2. Veikt  apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības 

nams” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti/pasākumi” saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

 Pielikumā: 1. Projekta "Saimes istabas/ Latgales sētas satura koncepcijas izstrāde” apraksts. 

                   2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” pamatbudžeta 

programmas   „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

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

 

 

2.§      (363.) 

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu  

Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldei 

E.Kleščinska, A.Elksniņš 

 

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

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

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

apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi, un kontroli”, kas apstiprināti ar Daugavpils 

domes 2021.gada 23.septembra lēmumu Nr.604, 48., 49.punktu, 

 saskaņā ar Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras 

programmas projekta finansēšanas līgumu Nr. LKP2022/49 , ņemot vērā Daugavpils domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 2.jūnija sēdes atzinumu,  Daugavpils 

domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes (reģ.Nr.90001206849, 

juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 13, Daugavpilī) Latvijas Valsts mežu un Valsts 

kultūrkapitāla fonda atbalstīto Latgales kultūras programmas 2022 projektu "Latgales reģiona 

kultūras jomas speciālistu kapacitātes celšana II" saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes 

pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti/pasākumi” saskaņā ar 2. pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Projekta "Latgales reģiona kultūras jomas speciālistu kapacitātes celšana II" 

apraksts; 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes pamatbudžeta programmas 

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

ieņēmumu un izdevumu tāme un paskaidrojuma raksts 2022.gadam.  
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3.§      (364.) 

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu 

 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam 

R.Ģiptere, A.Elksniņš 

 

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

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

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

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

 saskaņā ar Latgales kultūras programmas projekta finansēšanas līgumu Nr.LKP2022/33, 

ņemot vērā Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 2.jūnija 

sēdes atzinumu,  Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, 

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

I.Šķinčs, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome 

nolemj: 

 

1. Atbalstīt Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (reģ.Nr.90000030377, 

juridiskā adrese: Rīgas ielā 8, Daugavpilī) Latvijas Valsts mežu un  Valsts kultūrkapitāla 

fonda atbalstīto Latgales kultūras programmas 2022 projektu „Grāmatas „Daugavpils 

mākslinieki” sagatavošanas 1.posms” saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 

pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti/pasākumi” saskaņā ar 2. pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Projekta „Grāmatas „Daugavpils mākslinieki” sagatavošanas 1.posms” apraksts; 

2. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pamatbudžeta programmas 

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

ieņēmumu un izdevumu tāme un paskaidrojuma raksts 2022.gadam.  
  

4.§      (365.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils domes 2022.gada 28.janvāra saistošajos  

noteikumos Nr.5 „Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās  

iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā 

                                                L.Drozde, A.Elksniņš 

 

L.Drozde lūdz veikt korekcijas lēmuma projekta 20' punktā, “20
1
. Pieaugušo ēdināšanas 

pabalsts ir paredzēts ēdināšanas izdevumu segšanai pabalsta pieprasītājam, kurš saņem 

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā pašvaldības teritorijā reģistrētās specializētās 

darbnīcas pakalpojumu personām ar invaliditāti un kura vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu 

laikā nepārsniedz attiecīgajā laika periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas 

apmēru – laika periodā līdz 3 mēnešiem (ar iespēju pieprasīt pabalstu atkārtoti) - faktisko 

izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 2,03 euro dienā.” 

Sēdes vadītājs lūdz balsot par lēmuma projektu ar korekcijām. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ņemot vērā Daugavpils 

domes Sociālo jautājumu komitejas 2022.gada 2.jūnija sēdes atzinumu un Daugavpils domes 

Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 
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M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, M.Truskovskis, 

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

Apstiprināt Daugavpils domes 2022.gada 9.jūnija saistošos noteikumus Nr.16 

“Grozījumi Daugavpils domes 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Papildus 

sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas 

pašvaldībā””. 

 

Pielikumā: Daugavpils domes 2022.gada 9.jūnija saistošie noteikumi Nr.16 “Grozījumi 

Daugavpils domes 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Papildus 

sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas 

pašvaldībā”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

5.§      (366.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

 budžeta iestādes "Sociālais dienests" pamatbudžeta programmā 

                                                  L.Drozde, A.Elksniņš 

 

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

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

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

kontroli” 49.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 

2022.gada 2.jūnija sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2022.gada 

2.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

Daugavpils dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei 

“Sociālais dienests” (reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības ielā 8, Daugavpilī) 

pamatbudžeta programmā “Sociālo pakalpojumu sniedzēji” par 3 230 EUR (trīs tūkstoši divi 

simti trīsdesmit eiro), saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmas 

“Sociālo pakalpojumu sniedzēji” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 

2022.gadam. 
 

6.§      (367.) 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās 

saimniecības pārvalde” no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai” 

                                              T.Binders, A.Elksniņš 

 

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

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

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

kontroli” 51.punktu, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2022.gada 25.februāra lēmumu 

Nr.102 „Par atbalstu projektam „Materiāltehniskās bāzes iegāde zivju resursu aizsardzībai”, ar 

Zivju fonda padomes 2022.gada 2.maija sēdes protokola Nr.4.1-28e/4/2022 punktu 2.1.2., 

ņemot vērā ņemot vērā Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 
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2022.gada 31.maija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

Hudojana, I.Šķinčs, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu 

realizācijai” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” 

projekta „Materiāltehniskās bāzes iegāde zivju resursu aizsardzībai” 2 481 EUR (divi tūkstoši 

četri simti astoņdesmit viens euro 00 centi) apmērā līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 

nodrošināšanai 2022.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās 

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

pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti” par 2 481 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit viens euro 00 centi) saskaņā 

pielikumu Nr.2. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu 

realizācijai” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 

programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 

7.§      (368.) 

 

Par pašvaldības ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu novirzīšanu Daugavpils  

pilsētas pašvaldības budžeta programmai „Masu vakcinācijas centru  

pret Covid-19 darbības nodrošināšana” 

                                                E.Upeniece, A.Elksniņš 

 

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

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

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

kontroli” 48. un 49.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 

2.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

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

Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Palielināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžetā ieņēmumus „Pašvaldību 

saņemtie transferti no valsts budžeta” 9 000 EUR (deviņi tūkstoši  eiro 00 centi) apmērā. 

2. Apstiprināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta programmai „Masu 

vakcinācijas centru pret Covid-19 darbības nodrošināšana” 9 000 EUR (deviņi tūkstoši euro 

00 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta programmas „Masu vakcinācijas centru 

pret Covid-19 darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāme un 

paskaidrojuma raksts 2022.gadam. 
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8.§      (369.) 

 

Par grozījumu Daugavpils domes 24.02.2022.lēmumā Nr.77 „Par atbalstu  

projektam „Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas kompleksa 

 izbūvei Spaļu ielas rajonā, Daugavpilī”” 

D.Krīviņa, P.Dzalbe, I.Šķinčs, I.Prelatovs, A.Elksniņš 
 

P.Dzalbe jautā, cik saprotu, uzņēmējs ir atteicies parakstīt līgumu noteiktajā laikā? 

D.Krīviņa atbild, jā. 

P.Dzalbe jautā, cik pašvaldība saņems sāpju naudu par to, ka uzņēmējs atteicies? 

D.Krīviņa atbild, ir iesniegta prasība tiesā. 

S.Šnepste skaidro, ka nodrošinājuma summa ir 10% no līguma summas, tas ir ap 100 

tūkstošiem eiro. 

A.Elksniņš skaidro, ka bija iepirkumu komisijas lēmums par otro pretendentu un viņa 

pasludināšanu par uzvarētāju. Neviens no pretendentiem lēmumu nav apstrīdējis. “Jēkabpils 

PMK” iesniedza prasību par pagaidu noregulējumu pret domi un apdrošinātājiem, lai minētos 

līdzekļus no viņiem neiekasētu. Pašvaldība gaida tālāko rīcību no apdrošinātājiem. 

P.Dzalbe jautā, ņemot vērā materiālu sadārdzinājumu, vai neradīsies problēmas attiecībā 

uz otro pretendentu, vai netiks prasīta papildus nauda? 

A.Elksniņš atbild, šo jautājumu var skatīt, kad noslēgs līgumu. Var būt, ka arī otrais 

pretendents atteiksies. 

I.Šķinčs jautā, ja otrais pretendents atteiksies slēgt līgumu, vai arī no viņa pašvaldība 

iekasēs 100 tūkstošus eiro? 

A.Elksniņš atbild, ja abi pretendenti atteiksies, būs jārīko jauna iepirkuma procedūra. 

R.Golovans piebilst, ka nodrošinājuma termiņš ir beidzies. 

 

Debates: I.Prelatovs, A.Elksniņš. 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības 

programmas  

2022. – 2027.gadam Daugavpils valstspilsētas Investīciju plānu 2022.-2024. gadam, Ministru 

kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 13.1.3. 

specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 

13.1.3.3. pasākumu “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” 

īstenošanas noteikumi”, 2021.gada 23.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.872 Par 

projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. 

specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 

13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" 

ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā 

ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros, un 2022.gada 06.maija Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras lēmumu Nr.39-2-60/3114 par projekta iesnieguma 

Nr.5.6.2.0/22/I/002 apstiprināšanu ar nosacījumu, Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un 

attīstības komitejas sēdes 2022.gada 31.maija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 

sēdes 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

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

Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – 1 (I.Prelatovs), ATTURAS – 2 (P.Dzalbe, 

I.Šķinčs), Daugavpils dome nolemj: 
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Izdarīt grozījumu un izteikt Daugavpils domes 2022.gada 24.februāra lēmuma Nr.77 

pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

Pielikumā:  Projekta “Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas kompleksa izbūvei Spaļu  

ielas rajonā, Daugavpilī” apraksts. 

 

 

9.§      (370.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā 

„Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti 

D.Krīviņa, I.Prelatovs,  A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, 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 Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 2022.gada 31.maija atzinumu, Daugavpils 

domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

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

   

Veikt grozījumus Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325 juridiskā adrese: 

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) ) pamatbudžeta apakšprogrammā „Pārējie investīciju 

projekti”: 

1. Samazināt finansējumu Investīciju projektam „Būvprojekta izstrāde „Ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana Šaurā ielā 23, Daugavpilī” 

un ekspertīze” par 1271 EUR ( viens tūkstotis divi simti septiņdesmit viens euro) saskaņā ar 

1.pielikumu.  

2. Palielināt finansējumu Investīciju projektam  „Būvprojekta izstrāde „Ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī” un 

ekspertīze” energosertifikāta aktualizācijai par 1271 EUR ( viens tūkstotis divi simti 

septiņdesmit viens euro) saskaņā ar 2. pielikumu 

 

Pielikumā: 1. Paskaidrojuma raksts 2022.gada ieņēmumu un izdevumu tāmei Investīciju 

projektam „Būvprojekta izstrāde „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un vides 

pieejamības nodrošināšana Šaurā ielā 23, Daugavpilī” un ekspertīze” 

2. Paskaidrojuma raksts 2022.gada ieņēmumu un izdevumu tāmei Investīciju 

projektam „Būvprojekta izstrāde „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu 

apdares atjaunošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī” un ekspertīze”. 

 

Tehnisku iemeslu dēļ videokonferencei nav pieslēgusies ziņotāja I.Ancāne.  

Sēdes vadītājs lūdz ziņot I.Limbēnu 

 

10.§      (371.) 
 

Par sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti 

I.Limbēna, A.Elksniņš 

 

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

pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo un otro daļu,  
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ņemot vērā Daugavpils domes 2016.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.25 “Par kārtību, 

kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” 3.punktu, kā arī šo noteikumu 7.punktu, 

saskaņā ar kuru gadījumos, kad attiecīgā speciālista darba devējs nav pašvaldības institūcija, 

ar darba devēju tiek slēgts sadarbības līgums, 

izskatot Daugavpils Universitātes 2022.gada 24.maija lūgumu par sadarbības līguma 

noslēgšanu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

Hudojana, I.Šķinčs, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti, reģ. Nr. 2793000222, juridiskā 

adrese: Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV-5401 (pielikumā). 

2. Noteikt Īpašuma pārvaldīšanas departamentu par atbildīgo par sadarbības līguma 

izpildi. 

 

Pielikumā. Sadarbības līguma projekts. 

 

I.Ancāne ir pieslēgusies videokonferencei un lūdz izskatīt jautājumus. 

Sēdes vadītājs jautā deputātiem, vai ir iebildumi? 

Iebildumu nav. 

 

11.§      (372.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas  

pašvaldības pamatbudžeta programmām 

I.Ancāne, 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”, kas apstiprināti ar Daugavpils domes lēmumu 

Nr.604, 45.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 

2.jūnija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, 

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

I.Šķinčs, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome 

nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 

(reģ.Nr.90000077325 juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta 

programmām: 

1. Samazināt apropriāciju Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 

programmā „Sakrālā mantojuma saglabāšana” par 3 224 EUR (trīs tūkstoši divi simti 

divdesmit četri eiro 00 centi ) saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju Daugavpils valstspilsētas pamatbudžeta programmā 

„Pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai” par 3 224 EUR (trīs tūkstoši 

divi simti divdesmit četri eiro 00 centi) saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas „Sakrālā 

mantojuma saglabāšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 
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 2. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības  pamatbudžeta programmas „Pašvaldības 

līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai” ieņēmumu un izdevumu 

tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 

12.§      (373.) 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai 

I.Ancāne, P.Dzalbe, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Šķinčs, A.Elksniņš 

 

P.Dzalbe jautā, vai šobrīd prioritāte ir atbalstīt firmas, kuras pašas var to izdarīt, bet 

blakus stāv objekti, kuri jāsakārto, jāatbalsta iedzīvotāji, jāsakārto citus kultūras pieminekļus? 

I.Ancāne skaidro, ka tas ir konkurss, ir iesniegti 8 pieteikumi, kas ir izvērtēti, komisija 

atbalstīja 6 pieteikumus. Tiek skatīta lietas būtība, pats objekts. 

P.Dzalbe jautā, ar ko jumta nomaiņa var palīdzēt objekta saglabāšanai? 

I.Ancāne. atbild, jumta dotajā objektā praktiski nav, objekts pakļauts nokrišņiem, ja 

nebūs jumta objektu nevarēs saglabāt. 

P.Dzalbe jautā, nonākam pie secinājuma, ka pašvaldībā strādā komisija, kuras uzdevums 

ir sekot degradētiem objektiem, sekot to sakārtošanai, bet mēs nevis sodām īpašnieku, bet 

uzdāvinām 25 tūkst. eiro? 

I.Ancāne. skaidro, ka 25 tūkst. eiro nav pietiekami, lai uzliktu visu jumtu, ēka ir liela. 

V.Kononovs jautā, ko segs paši uzņēmēji un draudzes, ir tāda informācija? 

I.Ancāne skaidro, ka katrā pieteikumā ir norādīts arī viņu līdzfinansējums, kā arī 

pašvaldības līdzfinansējums. 

V.Kononovs jautā, ko nozīmē akumulējošā summa, tā ir galīgā summa? 

I.Ancāne atbild, Jā. 

A.Elksniņš skaidro, komisijas darbs notiek saskaņā ar 2021.gada nolikumu. Ir kārtība, 

atbilstoš, kurai notika komisijas darbs. 

 

Debates: I.Šķinčs, A.Elksniņš,  J.Lāčplēsis. 

 

J.Lāčplēsis izsaka priekšlikumu balsot par katru punktu atsevišķi. 

Sēdes vadītājs aicina balsot deputātus par katru punktu atsevišķi, kā par lēmuma projektu. 

Deputāti piekrīt lēmuma projektu sadalīt pa punktiem un balsot par katru atsevišķi. 
 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils domes 2018.gada 30.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.30 “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 

saglabāšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.30) 21.punktu, Daugavpils domes Pieteikumu 

pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas 

2022.gada 25.maija atzinumu, Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 

2.jūnija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, 

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

I.Šķinčs, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas 

“Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai” līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 

saglabāšanai šādām personām un šādā apmērā: 
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Pieteikuma iesniedzējs, 

reģistrācijas numurs 
Līdzfinansējuma mērķis 

Līdzfinansējuma 

apmērs EUR 

Daugavpils Dievmātes 

Romas katoļu draudze, 

reģ.Nr.90000297338 

dievnama A.Pumpura ielā 11a, 

Daugavpilī, kreisā torņa dekoratīvo 

elementu restaurācijas un zudušo 

fragmentu atjaunošanas būvdarbi 

(saskaņā ar Noteikumu Nr.30 

9.4.apakšpunktu) 

25000.00 

 

 

12.§      (374.) 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai 

I.Ancāne, P.Dzalbe, A.Elksniņš 

 

P.Dzalbe par balsojuma motīviem. 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils domes 2018.gada 30.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.30 “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 

saglabāšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.30) 21.punktu, Daugavpils domes Pieteikumu 

pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas 

2022.gada 25.maija atzinumu, Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 

2.jūnija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

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

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

 

1. Piešķirt no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas 

“Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai” līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 

saglabāšanai šādām personām un šādā apmērā: 

 

Pieteikuma iesniedzējs, 

reģistrācijas numurs 

Līdzfinansējuma mērķis Līdzfinansējuma 

apmērs EUR 

SIA “VENTUM”, reģ.Nr. 

41503050998 

 

ēkas Imperatora ielā 7, Daugavpilī 

jumta vienkāršotās renovācijas 

būvdarbi  

(saskaņā ar Noteikumu Nr.30 

9.4.apakšpunktu) 

25000.00 

 

 

12.§      (375.) 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai 

                                              I.Ancāne, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils domes 2018.gada 30.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.30 “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 
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saglabāšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.30) 21.punktu, Daugavpils domes Pieteikumu 

pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas 

2022.gada 25.maija atzinumu, Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 

2.jūnija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, 

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

A.Vasiļjevs), PRET – (I.Šķinčs), ATTURAS – 1 (J.Lāčplēsis), Daugavpils dome nolemj: 

 

Piešķirt no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas “Līdzfinansējums 

kultūras pieminekļu saglabāšanai” līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai šādām 

personām un šādā apmērā: 

 

Pieteikuma iesniedzējs, 

reģistrācijas numurs 

Līdzfinansējuma mērķis Līdzfinansējuma 

apmērs EUR 

SIA Latvijas – Lietuvas 

kopuzņēmums “KU – ZILĀ 

EZERZEME”, reģ.Nr. 

41503010590  

ēkas Saules ielā 55, Daugavpilī, 

bēniņu un jumta 

arhitektoniskās mākslinieciskās 

inventarizācijas izstrāde  

(saskaņā ar Noteikumu Nr.30 

9.1.apakšpunktu) 

3693.52 

 

12.§      (376.) 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai 

                                                 I.Ancāne, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils domes 2018.gada 30.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.30 “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 

saglabāšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.30) 21.punktu, Daugavpils domes Pieteikumu 

pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas 

2022.gada 25.maija atzinumu, Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 

2.jūnija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 11 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), 

PRET – 2 (P.Dzalbe, I.Šķinčs), ATTURAS – 1 (J.Lāčplēsis), Daugavpils dome nolemj: 

 

Piešķirt no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas “Līdzfinansējums 

kultūras pieminekļu saglabāšanai” līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai šādām 

personām un šādā apmērā: 

 

Pieteikuma iesniedzējs, 

reģistrācijas numurs 

Līdzfinansējuma mērķis Līdzfinansējuma 

apmērs EUR 

SIA “LAGRON”, reģ.Nr. 

41503055270, 

 

ēkas Aleksandra  ielā 2, Daugavpilī, 

arhitektoniskās mākslinieciskās 

inventarizācijas izstrāde  

(saskaņā ar Noteikumu Nr.30 

9.1.apakšpunktu) 

4998.00 
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12.§      (377.) 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai 

                                                 I.Ancāne, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils domes 2018.gada 30.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.30 “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 

saglabāšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.30) 21.punktu, Daugavpils domes Pieteikumu 

pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas 

2022.gada 25.maija atzinumu, Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 

2.jūnija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 11 (A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, 

N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), 

PRET – 2 (P.Dzalbe, I.Šķinčs), ATTURAS – 1 (J.Lāčplēsis), Daugavpils dome nolemj: 

 

Piešķirt no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas “Līdzfinansējums 

kultūras pieminekļu saglabāšanai” līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai šādām 

personām un šādā apmērā: 

 

Pieteikuma iesniedzējs, 

reģistrācijas numurs 

Līdzfinansējuma mērķis Līdzfinansējuma 

apmērs EUR 

SIA “REAL PRO”, reģ.Nr. 

41503042149 

 

ēkas Mihaila ielā 7, Daugavpilī, 

arhitektoniskās mākslinieciskās 

inventarizācijas izstrāde  

(saskaņā ar Noteikumu Nr.30 

9.1.apakšpunktu) 

4995.00 

 

 

12.§      (378.) 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai 

                                                I.Ancāne, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Daugavpils domes 2018.gada 30.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.30 “Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 

saglabāšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.30) 21.punktu, Daugavpils domes Pieteikumu 

pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas 

2022.gada 25.maija atzinumu, Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 

2.jūnija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti 

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

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

M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – 1(J.Lāčplēsis), Daugavpils dome 

nolemj: 

 

Piešķirt no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas “Līdzfinansējums 

kultūras pieminekļu saglabāšanai” līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai šādām 

personām un šādā apmērā: 
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    Pieteikuma iesniedzējs, 

reģistrācijas numurs 

Līdzfinansējuma mērķis Līdzfinansējuma 

apmērs EUR 

SIA “Daugavpils dzīvokļu 

un komunālas saimniecības 

uzņēmums”,  

reģ.Nr. 41503002485 

 

ēkas Daugavas ielā 8, Daugavpilī,  

ieejas koka ārdurvju atjaunošanas 

darbi  

(saskaņā ar Noteikumu Nr.30 

9.6.apakšpunktu) 

2537.37 

 

 

13.§      (379.) 

 

Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales  

speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai – SIA „SMD Baltic 

                                               I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

daļu, otro daļu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SMD Baltic” (turpmāk – SIA „SMD 

Baltic”), reģistrācijas Nr.41503077263, ir reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk 

– Pašvaldība) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datu bāzē, kā nodokļa maksātājs 

par nekustamo īpašumu Valkas ielā 2B, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 006 0706 (turpmāk – 

nekustamais īpašums).   

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

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

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

īstenots SIA „SMD Baltic” piederošajā nekustamajā īpašumā. 

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

tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus Latgales speciālās ekonomiskās zonas 

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

Atbilstoši līguma Nr.2.12.2/3 2.1.punktā noteiktajam SIA „SMD Baltic” faktiski veiktā 

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

piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa sastādīja 81675,00 EUR apmērā 

(līguma Nr.2.12.2/3 2.4.pukts). Līguma Nr.2.12.2/3 2.5.punkts nosaka, ka piemērojamā 

atbalsta procenta piemērošana notiek līdz brīdim, kad sasniegts līguma 2.4.punktā noteiktais 

piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu 

summu, bet ne ilgāk kā līdz 2035.gada 31.decembrim. 

SIA „SMD Baltic” kopš 2019.gada 1.aprīļa jau tika piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumi kopsummā 3503,41 EUR. 2022.taksācijas gadā SIA „SMD Baltic” tika piešķirti 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 1116,79 EUR, tas ir, 80 % apmērā no aprēķinātās 

2022.gadam nekustamā īpašuma nodokļa summas 1395,99 EUR. 

Pašvaldībā tika saņemts SIA „SMD Baltic” 2022.gada 3.februāra iesniegums, kurā lūgts 

atbilstoši likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 

6.panta otrajai daļai piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 20% apmērā no 

2022.gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās 

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

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

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

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

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

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

8.panta  
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pirmo, piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu, ņemot vērā Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 2022.gada 2.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, 

A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, 

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

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

 

1. Noteikt, ka Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība – sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību „SMD Baltic”, reģistrācijas Nr.41503077263, par tās īpašumā esošo 

nekustamo īpašumu Valkas ielā 2B, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 006 0706, kas atrodas 

zonas teritorijā, ir tiesīga saņemt likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 

ekonomiskajās zonās” 6.panta otrajā daļā paredzēto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 20 

procentu apmērā no 2022.gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas. 

2. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SMD Baltic” piemērot nekustamā īpašuma 

nodokļa atlaidi 20 procentu apmērā nākamajos taksācijas gados līdz brīdim, kad tiks sasniegts 

piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs, bet ne ilgāk kā līdz 2035.gada 

31.decembrim.  

 

14.§      (380.) 

 

Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 68-1A, Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības  

lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests” 

                                                 I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo, trešo 

prim un sesto daļu, izskatot Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”, 

turpmāk – Sociālais dienests, 2022.gada 18.maija vēstuli Nr.1.9.2/2100 “Par telpu Alejas ielā 

68-1A daļu, Daugavpilī, iedalīšanu bezatlīdzības lietošanā Sociālajam dienestam" (reģistrēta 

Daugavpils pilsētas pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība, 2022.gada 19.maijā ar Nr.1.2.-7/1635), 

kurā Sociālais dienests autonomo funkciju nodrošināšanai (sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu sniegšanai) lūdz nodot bezatlīdzības lietošanā uz laiku (līdz tiks Sociālajam 

dienestam telpas atbilstoši vides pieejamības un darba aizsardzības prasībām) telpas Alejas 

ielā 68-1A daļu, nepieciešamību nodrošināt Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

efektīvu pārvaldību un labas pārvaldības principu ievērošanu, ņemot vērā Daugavpils domes, 

turpmāk – Dome, Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, Domes 

Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, Domes Sociālo jautājumu komitejas 

2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

       1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais 

dienests”, reģistrācijas Nr.90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, 

turpmāk – Sociālais dienests, Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Nr.1A daļu 211 m
2
 

platībā, kas plāna eksplikācijā atzīmētas ar Nr.13-28 un atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā 

Alejas ielā 68, Daugavpilī, pirmajā stāvā (būves kadastra apzīmējums 0500 001 3703 001, 

telpu grupas kadastra apzīmējums 0500 001 3703 001 037), ēkas un zemesgabala, kadastra 

apzīmējumus 0500 001 3703, 1535 m
2
 platībā 2110/19627 kopīpašuma domājamām daļām, 

turpmāk – Īpašums. 
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       2. Uz 2022.gada 31.maiju neapdzīvojamās telpas Nr.1A (telpu grupas kadastra 

apzīmējums 0500 001 3703 001 037) Alejas ielā 68, Daugavpilī, bilances vērtība sastāda 

17523,45 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit trīs eiro un 45 centi). 

Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 3703 Alejas ielā 68, Daugavpilī, 

43140/196270 domājamo daļu bilances vērtība uz 2022.gada 31.maiju sastāda 3127,00 EUR 

(trīs tūkstoši viens simts divdesmit septiņi eiro un 00 centi). 

  3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2026.gada 31.maijam.  

       4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – Sociālā dienesta funkciju izpildes 

nodrošināšanai. 

       5. Sociālais dienests ir tiesīgs izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī 

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

kā arī nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar tā uzturēšanu saistītus izdevumus. 

       6. Nododamais Īpašums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

       7. Sociālajam dienestam ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto 

Īpašumu Pašvaldībai, ja tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

       8. Uzdot Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot līguma projektu 

par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Sociālajam dienestam. 

       9. Pilnvarot Pašvaldības izpilddirektori parakstīt līgumu par Īpašuma nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā. 

 

 

15.§      (381) 

 

Par zemes gabala Spaļu ielā 4 k-1, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai 

                                                   I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta 

pirmo un ceturto daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu 

Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.apakšpunktu, izskatot 

atsavināšanas ierosinājumu, ņemot vērā Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 

02.06.2022. atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 02.06.2022. atzinumu, atklāti 

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

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

M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – 1 (I.Prelatovs), ATTURAS – nav, Daugavpils dome 

nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt apbūvētu zemes gabalu 4107 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 

007 0152 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 007 0157), Spaļu ielā 4 k-1, Daugavpilī. 

2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 007 0152, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

 

 

16.§      (382.) 

 

Par nekustamā īpašuma Irbenāju ielā 6, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 2.
1
panta 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 02.06.2022. atzinumu, Daugavpils domes Finanšu 
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komitejas 02.06.2022. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, zemes gabalu Irbenāju ielā 6, 

Daugavpilī, 1666 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 037 0401. 

     2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0401, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

     3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0401, 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 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 037 0401, Irbenāju ielā 6, Daugavpilī, izsoles 

noteikumus, un iesniegt tos apstiprināšanai Domes sēdē. 

 

17.§      (383.) 

 

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai 

                                               I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 3. un 4.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 02.06.2022. atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 02.06.2022. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, 

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

I.Šķinčs, M.Truskovskis, A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome 

nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt: 

1.1 apbūvēta zemes gabala 1003 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 004 8113, 

Varšavas ielā 50, Daugavpilī, ¾ domājamās daļas; 

   1.2. nekustamo īpašumu, kadastra Nr.0500 027 0210, Atpūtas ielā 30, Daugavpilī, kas  

sastāv no diviem zemes gabaliem 225 m² kopplatībā, kadastra apzīmējumi 0500 027 0209 

un 0500 027 0210. 

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. 



18 
 

3. Uzskatīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 08.11.2007. lēmumu Nr.963 

“Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo neapbūvētu zemes gabalu nodošanu 

atsavināšanai”. 

 

 

18.§      (384.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000160303,  

Ķieģeļu ielā 8, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

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

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000332342 un Nr.4776, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.janvāra lēmuma Nr.47 “Par apbūvētu 

zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.2.punkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2022.gada 27.aprīļa sēdes protokolu Nr.5 (15.punkts), Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 639 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000160303 (kadastra apzīmējums 05000160303), Ķieģeļu ielā 8, Daugavpilī (turpmāk - 

Zemesgabals), nosacīto cenu 2240,00 EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit eiro 00 centi) 

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju, kas reģistrētas nekustama īpašuma ar kadastra 

Nr.05000160105 (Zemesgrāmatas nodalījums Nr.4776), Ķieģeļu ielas rajonā, Daugavpilī, 

sastāvā, īpašniekam (turpmāk – Pircējs) par nosacīto cenu 2240,00 EUR (divi tūkstoši divi 

simti četrdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Pašvaldības atļaujas atsavināmo Zemesgabalu nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt 

ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas 

apmērā.   

      4. Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Pašvaldības budžetā.     

     6. Pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai: 
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     6.1. pēc Pircēja zemes nomas tiesību uz atsavināmo Zemesgabalu izbeigšanas (īpašuma 

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Pašvaldības bilances; 

     6.2. kopā ar Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 

     7. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmumu 

Nr.157. 

 

19.§      (385.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000160117,  

Ķieģeļu ielā 8, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

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

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000332336 un    Nr.4776, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.janvāra lēmuma Nr.47 “Par apbūvētu 

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

pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2022.gada 27.aprīļa sēdes protokolu Nr.5 (16.punkts), Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 1765 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000160117 (kadastra apzīmējums 05000160117), Ķieģeļu ielā 8, Daugavpilī (turpmāk - 

Zemesgabals), nosacīto cenu 6180,00 EUR (seši tūkstoši viens simts  astoņdesmit eiro 00 

centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju, kas reģistrētas nekustama īpašuma ar kadastra 

Nr.05000160105 (Zemesgrāmatas nodalījums Nr.4776), Ķieģeļu ielas rajonā, Daugavpilī, 

sastāvā, īpašniekam (turpmāk – Pircējs) par nosacīto cenu 6180,00 EUR (seši tūkstoši viens 

simts astoņdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Pašvaldības atļaujas atsavināmo Zemesgabalu nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt 

ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas 

apmērā.   

    4. Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu. 

    5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Pašvaldības budžetā.     
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    6. Pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Pašvaldības bilances; 

    6.2. kopā ar Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 

 

    7. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.februāra lēmumu 

Nr.132. 

 

20.§      (386.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000160302,  

Ķieģeļu ielā 4;5, Daugavpilī, pārdošanu 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

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

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

otro un piekto daļu, Zemesgrāmatu apliecībām, nodalījuma Nr.100000128059 un    Nr.4776, 

nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 23.janvāra lēmuma Nr.47 “Par apbūvētu 

zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.3.punkta izpildi, ņemot vērā Daugavpils pilsētas 

pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas 

komisijas 2022.gada 27.aprīļa sēdes protokolu Nr.5 (17.punkts), Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, I.Jukšinska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 1442 m
2 

platībā, kadastra 

apzīmējums 05000160302, kas atdalāma no nekustamā īpašuma ar kadastra  

Nr.05000160301, Ķieģeļu ielā 4; 5, Daugavpilī (turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 

5050,00 EUR (pieci tūkstoši piecdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju, kas reģistrētas nekustama īpašuma ar kadastra 

Nr.05000160105 (Zemesgrāmatas nodalījums Nr.4776), Ķieģeļu ielas rajonā, Daugavpilī, 

sastāvā, īpašniekam (turpmāk – Pircējs) par nosacīto cenu 5050,00 EUR (pieci tūkstoši 

piecdesmit eiro 00 centi).  

     3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:  

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

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

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

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

     3.3.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.5. bez Pašvaldības atļaujas atsavināmo Zemesgabalu nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt 

ar lietu tiesībām; 

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

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

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

ķīlas tiesības uz Zemesgabalu par labu Pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas 

apmērā.   
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     4. Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu. 

     5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Pašvaldības budžetā.     

     6. Pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai: 

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

tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) norakstīt Zemesgabalu no Pašvaldības bilances; 

     6.2. kopā ar Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 

     7. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmumu 

Nr.156. 

 

21.§      (387.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000372208, Daugavpilī pārdošanu 

                                                I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta piekto daļu, 

8.panta trešo un septīto daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta 

astotās daļas 1.punktu, Zemesgrāmatu apliecībām: nodalījuma Nr.100000622288 un 

Nr.100000157989, nodrošinot Daugavpils domes (turpmāk – Dome) 2022.gada 17.marta 

lēmuma Nr.147 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.9.punkta izpildi, ņemot vērā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dzīvojamo māju privatizācijas un 

īpašuma atsavināšanas komisijas 2022.gada 27.aprīļa sēdes protokolu Nr.5 (13.punkts), to, ka 

zemes starpgabals, kadastra apzīmējums 05000372208, Daugavpilī, piegul nekustamajam 

īpašumam, kadastra Nr.05000372203, Ventas ielā 9, Daugavpilī, un to var izmantot tikai šī 

nekustamā īpašuma īpašnieks, lai nodrošinātu pieslēgumu pie koplietošanas ielas (Ventas 

iela), Domes Finanšu komitejas 2022.gada 2.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

      1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības (starpgabals) 229 m
2 

platībā, kadastra 

apzīmējums      05000372208    (kadastra  Nr.05000372208),   Daugavpilī,    nosacīto    cenu 

1030,00 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit eiro 00 centi) apmērā. 

      2. Pārdot zemes vienību 229 m
2 

platībā, kadastra apzīmējums 05000372208, Daugavpilī 

(turpmāk – Zemesgabals), par nosacīto cenu 1030,00 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit eiro 00 

centi) tam piegulošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000372203, Ventas ielā 9, 

Daugavpilī, īpašniekam, turpmāk -  Pircējs.  

      3. Pircējam, pērkot Zemesgabalu uz nomaksu:  

      3.1. līdz līguma noslēgšanai jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma 

maksas, galīgo norēķinu var veikt gada laikā kopš līguma noslēgšanas dienas; 

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

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

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

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

stāšanās dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā; 

     3.4. bez Pašvaldības atļaujas atsavināmo Zemesgabalu nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt 

ar lietu tiesībām; 

     3.5. īpašuma tiesības uz atsavināmo Zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

pirkuma maksas samaksas. 
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      4. Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam nosūtīt Pircējam atsavināšanas 

paziņojumu.              

      5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Zemesgabalu, ieskaitīt Pašvaldības budžetā. 

      6. Pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai: 

 6.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, pēc visas pirkuma maksas samaksas, 

norakstīt no Pašvaldības bilances Zemesgabalu; 

 6.2. kopā ar Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Zemesgabalu ar 

pieņemšanas-nodošanas aktu Pircējam. 

 

Sēdi slēdz plkst.14.43 

 

 

Sēdi vadīja:  

Domes priekšsēdētājs                            (personiskais paraksts)                      A.Elksniņš 

 

 

 

Protokoliste                                           (personiskais paraksts)                      S.Rimicāne  

 

 

 


