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SĒDES  PROTOKOLS 

 

2022.gada 28.jūlijā                                                                                               Nr.24                   

  

SĒDE NOTIEK DOMES SĒŽU ZĀLĒ                          

 

SĒDE SASAUKTA  plkst. 14:00   

SĒDI ATKLĀJ  plkst. 14:00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1.Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras  „Daugavpils pilsētas pašvaldības 

tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2021.gada publisko pārskatu. 

2.Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vidējā 

termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024.gadam apstiprināšanu. 

3.Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas 

pakalpojumi”. 

4.Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un 

informācijas  aģentūras pamatbudžeta programmām. 

5.Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai „Ilgas” no 

budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”. 

6.Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestādei „Vienības nams”. 

7.Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta programmā 

„Bāriņtiesa”. 

8.Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes 

„Sociālais dienests” pamatbudžeta programmā. 

9.Par zemes gabalu un projekta Nr,LLI-472 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. 

10.Par kārtību, kādā izvērtē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības 

valdes vai padomes locekļa noslodzi un izsniedz atļauju amatu savienošanai.  

11.Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības un  Daugavpils 

Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” pamatbudžeta programmā 

„Iestādes darbības nodrošināšana”. 

12.Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta 

apakšprogrammām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”. 

13.Par grozījumu Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra noteikumos Nr.6 „Kārtība, 

kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”. 

14.Par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola”. 

15.Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” nolikumā. 

16.Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta 

programmā „Vasaras atpūtas un sporta nometnes”. 

17.Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

18.Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti. 

19.Par nekustamo īpašumu maiņu. 



20.Par nekustamo īpašumu maiņu. 

21.Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000070901,  Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

22.Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai. 

23.Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000080153 nodošanu atsavināšanai. 

24.Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000220199 nodošanu atsavināšanai. 

25.Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000392817 nodošanu atsavināšanai. 

26.Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 05000130016, 05000130017, 

05000130018 nodošanu atsavināšanai. 

27.Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313013, Salviju ielā 14, Daugavpilī, 

pārdošanu. 

28.Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320620, Mazajā Viršu ielā 12, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

29.Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310147, Dravnieku ielā 50A, 

Daugavpilī, pārdošanu. 

30.Par zemes vienības Daugavas ielas 107 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

31.Par zemes vienības Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

32.Par zemes vienības Artilērijas ielā 32C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

33.Par zemes vienības Artilērijas ielā 32E, Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

34.Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000044013, Daugavpilī, pārdošanu izsolē. 

35.Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50 nodošanu 

atsavināšanai. 

36.Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 2.Pasažieru ielā 78, Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.  

37.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0046, Daugavpilī, sadali. 

 

SĒDI VADA – Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš 

 

SĒDĒ PIEDALĀS - 12 Domes deputāti – I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova,  

M.Lavrenovs, V.Sporāne - Hudojana, I.Šķinčs, 

M.Truskovskis, A.Vasiļjevs. 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS – 3 Domes deputāti – I.Jukšinska – iemesls nav zināms, 

                                                                        J.Lāčplēsis – iemesls nav zināms, 

                                                                        I.Prelatovs– iemesls nav zināms, 

 

 SĒDĒ PIEDALĀS                                 - pašvaldības administrācijas darbinieki:  

                                                            T.Dubina, Ž.Kobzeva, E.Upeniece, I.Limbēna, 

            M.Dimitrijeva, N.Jefimovs, S.Krapivina,  

                                                            E.Praņevska, I.Funte, I.Šindina, 

                                                            I.Šalkovskis, A.Jemeljanovs. 

 

                                                                 - pašvaldības budžeta iestādes darbinieki: 

                                                                   Ž.Kulakova, I.Sprindžuka, A.Pudāns,    

       R.Osmane, L.Žuromska, J.Sokolova,  

         A.Romanovskis, D.Sarafaņuks, B.Višņevska. 

 

       -plašsaziņas līdzekļu pārstāvji: A.Fedotovs 

 

SĒDI PROTOKOLĒ  - Domes protokolu lietvedības pārzines p.i. L.Korsaka 

 

 



Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde vadītājs 

A.Pudāns lūdz deputātus izskatīt  papildjautājumu: 

 

Par atbalstu investīciju projekta “Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz 

Jātnieku ielai” īstenošanai. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, 

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

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

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

Jautājums ir iekļauts domes sēdes darba kārtībā. 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes juriste B.Višņevska lūdz deputātus 

izskatīt  papildjautājumu: 

 

Par izglītojamo ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, 

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

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

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

Jautājums ir iekļauts domes sēdes darba kārtībā. 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja p.i. A.Romanovskis 

lūdz izslēgt no darba kārtības jautājumu: 

 

Par grozījumu Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra noteikumos Nr.6 „Kārtība, 

kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”. 

P.Dzalbe jautā, ar ko tas ir saistīts? 

A.Romenovskis atbild, ka ir nepieciešams veikt papildus statistikas datu apkopojumu. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par jautājuma izslēgšanu no domes sēdes darba 

kārtības, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, 

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

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

Jautājums ir izslēgts no domes sēdes darba kārtības. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus apstiprināt domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot: PAR 

– 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

 

 

1.§      (492.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma 

attīstības un informācijas aģentūras” 2021.gada publisko pārskatu 

                                                Ž.Kulakova, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumus Nr.36 „Daugavpils 



pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums” 5.3. un 5.5. 

punktu, ņemot vērā Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 2022. 

gada 21 . jūlija atzinumu un Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija  atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Daugavpils pilsētas pašvaldības 

tūrisma attīstības un informācijas aģentūras” 2021.gada publisko pārskatu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Daugavpils pilsētas pašvaldības 

tūrisma  attīstības un informācijas aģentūras” 2021.gada publiskais pārskats. 

 

 

2.§      (493.) 

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vidējā 

termiņa darbības stratēģijas  2022.-2024.gadam apstiprināšanu 

                                         Ž.Kulakova, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 1. punktu, 23.panta trešo 

un ceturto daļu, Daugavpils pilsētas domes  2015.gada 27.augusta saistošo noteikumus Nr.36 

„Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums” 

5.1.apakšpunktu, ņemot vērā Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 

2022. gada 21. jūlija  atzinumu un Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti 

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

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

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

 

apstiprināt Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024.gadam. 

 

Pielikumā: Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2022.-2024.gadam. 

 

 

                                                           3.§      (494.) 

 

Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas 

pakalpojumi” 

                                         Ž.Kulakova, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu, pamatojoties uz 

Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, 

Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 21. jūlija  atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2022.gada 28.jūlija saistošos noteikumus Nr.18 

“Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas 

pakalpojumi””. 

 

http://likumi.lv/ta/id/202272-publisko-agenturu-likums
http://likumi.lv/ta/id/202272-publisko-agenturu-likums#p17


Pielikumā: Daugavpils domes 2022.gada 28.jūlija saistošie noteikumi Nr.18 “Grozījums  

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

“Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 

maksas pakalpojumi”” un to paskaidrojuma raksts. 

 

 

4.§      (495.) 

 

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un 

informācijas  aģentūras pamatbudžeta programmām 

                                              Ž.Kulakova, 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 noteikumiem 

Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 

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

saimniecības un attīstības komitejas 2022.gada 21.jūlija sēdes atzinumu un Daugavpils domes 

Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas pārdali  starp Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un 

informācijas aģentūras  (reģ.Nr.90010652160 juridiskā adrese: Rīgas  iela 22A, Daugavpils) 

pamatbudžeta programmām: 

1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā „Kultūras pasākumi” par 1150 

EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit eiro 00 centi ) saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

par 1150 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit eiro 00 centi)  saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras  

pamatbudžeta apakšprogrammas „Kultūras pasākumi” ieņēmumu un izdevumu 

tāmes grozījumi un paskaidrojums 2022.gadam. 

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras  

pamatbudžeta programmas  „Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumi un paskaidrojums 2022.gadam. 

 

5.§      (496.) 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai "Ilgas" no 

budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” 

                                               Ž.Kobzeva, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils domes (turpmāk - Dome) 2022.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.8 

„Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”, Domes 2016.gada 

28.janvāra noteikumu Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi”, kas 

apstiprināti ar Domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20 “Par noteikumu apstiprināšanu”, 

11.,12., 24. un 26.punktu ņemot vērā Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrības "Ilgas" (reģ.Nr. 

40008071196) 2022.gada 7. jūlija un 2022.gada 11. jūlija pieteikumus, Daugavpils domes 

Sociālo jautājumu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 2022.gada 21. jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

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



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

Daugavpils dome nolemj: 
 

1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība “Ilgas”” 

(reģ.Nr. 40008071196) EUR 5269,03 (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro un 03 centi) 

apmērā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.  

2. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonds” līdzfinansējumu biedrībai “Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība “Ilgas”” 

(reģ.Nr. 40008071196) EUR 317,62 ( trīs simti septiņpadsmit euro, 62 centi) apmērā dalības 

braucienam izglītības un kultūras jomā uz Cesvaines Kultūras nama aušanas un rokdarbu 

studiju, Cesvainē , š. g. augustā. 

          3. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt    

biedrībai. 

 

6.§      (497.) 

 

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 Valsts 

kultūrkapitāla fonda projekta finansēšanas līgumu nr. 2022-2-MDM030, ņemot vērā 

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 21. jūlija atzinumu, 

Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

 1. Atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams”  (reģ.Nr. 

90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils), Valsts kultūrkapitāla fonda 

atbalstīto projektu “Profesionālās mūzikas koncerti Vienības namā” 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 "Profesionālās mūzikas koncerti Vienības namā” apraksts. 

 2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” pamatbudžeta  

programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie 

projekti/pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi un paskaidrojums 

2022.gadam.  

 

 

7.§      (498.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budžeta programmā „Bāriņtiesa” 

                                               E.Praņevska, A.Elksniņš 

 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.panta (1
2
) daļu, 



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 domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, 

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

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

 

1. Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai 

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

programmā „Bāriņtiesa” par EUR 22 914 (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit  

eiro, 00 centi) saskaņā ar pielikumu.  

2. Līdz valsts transferta saņemšanai, Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darbiniekiem 

piemaksu pie mēnešalgas nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem pamatbudžeta 

programmas „Bāriņtiesa” ietvaros.      

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas „Bāriņtiesa” 

ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2022.gadam. 

 

 

8.§      (499.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes 

“Sociālais dienests” pamatbudžeta programmā 

                                   L.Žuromska, P.Dzalbe, A.Elksniņš 

 

P.Dzalbe jautā, vai šis jautājums ir par darbu ar Ukrainas civiliedzīvotājiem? 

       L.Žuromska: Jā. Sociālajiem darbiniekiem, kuri strādāja ar Ukrainas iedzīvotājiem. 

       P.Dzalbe jautā, vai ir sagatavota atbilde uz jautājumu, kas tika uzdots Finanšu komitejā? 

       L.Žuromska atbild, ka bija jautājums par piemaksu sadalījumu, līdz 50% piemaksu 

nosaka likums un ir jābūt kritērijiem. Kritēriji tika izstrādāti un saskaņoti ar Valts kanceleju 

un Labklājības ministriju. 

 

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 21.jūlija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2022.gada 

21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, 

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

dome nolemj: 

 

1. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādei “Sociālais 

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

programmā “Iestādes darbības nodrošināšana”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Līdz dotācijas no valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai, piemaksas par papildu darbu 

darbiniekiem, kuri iesaistīti atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, veikt no 

pašvaldības budžeta dotācijas. 

 

Pielikumā: Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmas 

“Iestādes darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi un 

paskaidrojums 2022.gadam. 

 



 

9.§      (500.) 

 

Par zemes gabalu un projekta Nr.LLI-472 

ietvaros izveidoto vērtību nodošanu 

                                            S.Krapivina, A.Elksniņš 

 

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

daļas 27.punktu, Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaiti, kas apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra 

lēmumu Nr.48, 99.punktu, 2020.gada 5.oktobra Subsīdiju līgumu Nr.AI/126/2020 par 

projekta “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā” īstenošanu, 

Urb-Area, Nr.LLI-472, nodrošinot projekta sasniegto rezultātu uzturēšanu, kura galvenais 

mērķis - saglabāt pilsētu mitrāju bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu, efektīvi attīstot 

vides resursu pārvaldību, ņemot vērā Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības 

komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 

2022.gada 21.jūlija atzinumu un Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, 

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

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

 

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

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) grāmatvedības uzskaites Latgales zoodārzam 

(reģ.Nr.90000705874, juridiskā adrese: Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401), 

grāmatvedības uzskaitē zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.0500 001 0606 un bilances 

vērtību uz 31.07.2022. – 28712.00 euro saskaņā ar 1.pielikumu. 

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

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401) grāmatvedības uzskaites Latgales zoodārzam 

(reģ.Nr.90000705874, juridiskā adrese: Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401), 

grāmatvedības uzskaitē zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.0500 001 0603 un bilances 

vērtību uz 31.07.2022. – 22909.00 euro saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Nodot Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta „Pilsētvides mitrāju pārvaldība 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā” īstenošanu” Nr.LLI-472 (turpmāk - Projekts) ietvaros 

izveidotās vērtības Latgales zoodārzam saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Nodrošināt Projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju Projekta darbību īstenošanas 

laikā un 10 (desmit) gadu periodā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, kā arī izmantot 

Projektā izveidotās vērtības un sasniegtos rezultātus Projektā plānoto darbību veikšanai un 

saskaņā ar Projektā paredzēto mērķi. 

5. Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram organizēt Projektā izveidoto vērtību 

nodošanu – pieņemšanu. 

 

Pielikumā: 1. Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.12145384 – uz 1 lpp. 

                  2. Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.12145426 – uz 1 lpp. 

                  3. Latgales zoodārzam nododamo vērtību saraksts – uz 1 lpp. 

 

                                                        

                                                              10.§      (501.) 

 

Par kārtību, kādā izvērtē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības 

valdes vai padomes locekļa noslodzi un izsniedz atļauju amatu savienošanai  

                                      N.Jefimovs, P.Dzalbe, A.Elksniņš 

 



P.Dzalbe jautā, kāpēc ir pievienoti arī Padomes locekļi, par Valdes locekļiem jautājums ir 

atbalstāms? 

N.Jefimovs atbild, tāpēc, ka Padomes locekļi arī ir publisko valsts kapitālsabiedrību 

valsts amatpersonas. Te ir atrunāta iekšēja procedūra, kā tiek izsniegtas amatu savienošanas 

atļaujas. Izvērtējums notiek reizi gadā. 

P.Dzalbe izsaka priekšlikumu, svītrot vārdu “Padomes” un atstāt tikai Valdes locekļus. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par priekšlikumu,  

atklāti balsojot: PAR – 2 (P.Dzalbe, I.Šķinčs), PRET – nav, ATTURAS – 10 

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

M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, I.Šķinčs, M.Truskovskis,  A.Vasiļjevs), Daugavpils 

dome nolemj: 

Neatbalstīt priekšlikumu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

ņemot vērā SIA “Ernst & Young Baltic” ziņojumā “Ārkārtas finanšu revīzija Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldībā un astoņās kapitālsabiedrībās” norādīto, ar mērķi nodrošināt 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu 

pārvaldību, un labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, atklāti balsojot: PAR – 10 

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

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

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

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2022.gada 28.jūlija noteikumus Nr. 2 “Kārtība, 

kādā izvērtē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības valdes vai padomes 

locekļa noslodzi un izsniedz atļauju amatu savienošanai” (pielikumā). 

 

 

Pielikumā: Kārtība, kādā izvērtē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības 

valdes vai padomes locekļa noslodzi un izsniedz atļauju amatu savienošanai. 

 

 

11.§      (502.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils 

Universitātes aģentūras “Daugavpils Sporta medicīnas centrs” pamatbudžeta 

programmā „Iestādes darbības nodrošināšana” 

                                               J.Sokolova, 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.punktiem, saskaņā ar 

Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Sporta 

medicīnas centrs” uzraudzības padomes 2022.gada 7.jūlija sēdes protokola Nr. 2/2022 

izrakstu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

Veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils 

Universitātes aģentūras “Daugavpils Sporta medicīnas centrs”  (reģ.Nr. 40900035300, 



juridiskā adrese: Parādes iela 1, Daugavpils) pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības 

nodrošināšana” par EUR 59 088 (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit astoņi eiro 00 centi), 

saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras 

“Daugavpils  Sporta medicīnas centrs” pamatbudžeta programmas „Iestādes 

darbības nodrošināšana” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi un 

paskaidrojums 2022.gadam. 

 

                                                             12.§      (503.) 

 

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta 

apakšprogrammām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” 

                               A.Romanovskis, I.Šķinčs, A.Elksniņš 

 

I.Šķinčs jautā, vai šie sportisti saskaņo ar Sporta pārvaldi savus braucienus? 

      A.Romanovskkis atbild, ka šie sportisti piedalās sacensībās par saviem līdzekļiem, tāpēc 

braucieni netiek saskaņoti. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu, 

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

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

kontroli” 48.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 24.septembra noteikumu Nr.6 

“Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” 2., 6., 8., 8.ˡ., 12. un 

13. punktu, Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 21.jūlija 

atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlijaatzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Par iegūto 1.vietu Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā senioriem Jurijam 

Kopasovam piešķirt naudas balvu 800,00 EUR (astoņi simti euro, 00 centi) apmērā. 

2. Par iegūto 1.vietu Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā senioriem Alīnai Suško 

piešķirt naudas balvu 800,00 EUR (astoņi simti euro, 00 centi) apmērā. 

3. Par iegūto 1.vietu Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā senioriem Alfrēdam 

Kokinam piešķirt naudas balvu 800,00 EUR (astoņi simti euro, 00 centi) apmērā. 

4. Naudas balvu izmaksai veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” (reģ.Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas ielā 

47A, Daugavpilī) pamatbudžeta apakšprogrammām: 

4.1. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā “Sporta pasākumi” par EUR 

400,00 (četri simti euro) saskaņā ar 1.pielikumu. 

4.2.Samazināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā “Atbalsts sporta organizāciju 

sporta pasākumiem” par EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro) saskaņā ar 2.pielikumu. 

4.3. Palielināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammā “Naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem sportā” par EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti euro) saskaņā ar 

3.pielikumu. 

 

 

Pielikumā: 1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

apakšprogrammas “Sporta pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi un 

paskaidrojums 2022.gadam. 



2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

apakšprogrammas “Atbalsts sporta organizāciju sporta pasākumiem” ieņēmumu 

un izdevumu tāmes grozījumi un paskaidrojums 2022.gadam. 

3. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” pamatbudžeta 

apakšprogrammas „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” ieņēmuma 

un izdevuma tāmes grozījumi un paskaidrojums 2022.gadam. 

 

 

13.§      (504.) 

 

Par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādei “Daugavpils Futbola skola” 

                                  D.Sarafaņuks, I.Šķinčs, A.Elksniņš 

 

I.Šķinčs jautā, kas finansē šo programmu? 

D.Sarafaņuks atbild, ka tas pilnībā ir vecāku finansējums. 

I.Šķinčs jautā, vai šī programma ir domāta bērniem arī no citām sporta skolām? 

D.Sarafaņuks atbild, ka tā ir vispārēja fiziskā sagatavošana ar futbola elementiem 

 

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

pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Futbola 

skola” nolikuma 12.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu un Daugavpils domes Finanšu komitejas 2022.gada 

21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, 

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

nolemj: 

 

Apstiprināt profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Futbola skola” 

interešu izglītības programmu. 

 

Pielikumā: Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Futbola 

         skola” interešu izglītības programma. 

 

                                                               

                                                             14.§      (505.) 

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes  

sporta izglītības iestādes “Daugavpils Futbola skola” nolikumā 

                                             D.Sarafaņuks, A.Elksniņš 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Daugavpils 

domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, Daugavpils 

domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 



Izdarīt Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 

“Daugavpils Futbola skola” nolikumā Nr.13 (turpmāk - nolikums), kas apstiprināts ar 

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.augustā ar lēmumu Nr.399 “Par nolikuma 

apstiprināšanu” šādu grozījumu: 

Papildināt ar 11.ˡ. punktu šādā redakcijā: 

11.ˡ. Iestāde īsteno interešu izglītības programmu “Futbols”, kas saskaņota ar Dibinātāju 

 

                                                      

                                                      15.§      (506.) 

 

Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei  

 pamatbudžeta programmā „Vasaras atpūtas un sporta nometnes” 

                                          I.Sprindžuka, 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” 49.punktu un 2022.gada 27.jūnijā 

noslēgto sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru  par projekta “Atbalsts Ukrainas 

un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanu, ņemot vērā Daugavpils domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 21.julija atzinumu, Daugavpils domes 

Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, 

P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

Daugavpils dome nolemj:  

 

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

90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7 Daugavpils) pamatbudžeta programmā „Vasaras 

atpūtas un sporta nometnes” par EUR 8730 (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro), 

saskaņā ar pielikumu. 

 

 

Pielikumā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  pamatbudžeta programmas „Vasaras 

atpūtas un sporta nometnes” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi un 

paskaidrojuma raksts 2022.gadam. 

                                                      

                                                            16.§      (507.) 

 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

                                          I.Sprindžuka, A.Elksniņš 

 

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

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

likuma 5.panta trešo daļu, trešo prim daļu, piekto un sesto daļu, ņemot vērā Valsts ieņēmumu 

dienesta 2022.gada 6.jūnija lēmumu Nr.32.6/8.71/17961, ar kuru “Latgales Autisma, sociālās 

rehabilitācijas un attīstības centram “VALENSIA”” ir piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss darbības jomās – cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība (spēkā no 

15.06.2022) un veselības veicināšana (spēkā no 15.06.2022), izskatot biedrības “Latgales 

Autisma, sociālās rehabilitācijas un attīstības centrs “VALENSIA”” 2022.gada 29.jūnija 

iesniegumu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 

21.julija atzinumu, Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, 



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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latgales Autisma, sociālās rehabilitācijas un 

attīstības centrs “VALENSIA”” (reģ.Nr.40008096344, juridiskā adrese Tukuma iela 24 - 37, 

Daugavpils), turpmāk – Biedrība, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamā 

īpašuma daļu – telpas ēkā 18.novembra ielā 197v, Daugavpilī (kadastra apzīmējums 0500 005 

2705 001) 266,2 m
2
 platībā (turpmāk – telpas), kas būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 

1.stāva plāna telpu grupas eksplikācijā atzīmētas ar Nr. 1 – 5, 7, 13-16, 22- 24 un ēkai 

piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0500 005 2705) 9567 m
2
 platībā, 18.novembra 

ielā 197v, Daugavpilī, 2662/   40430 domājamo daļu (turpmāk – zemesgabals). 

2. Ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 005 2705 001 kopējā bilances vērtība uz 

31.07.2022. ir 791511,89 euro (septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis pieci simti 

vienpadsmit euro un 89 centi). Zemesgabala bilances vērtība uz 31.07.2022. ir 34059,00 euro 

(trīsdesmit četri tūkstoši piecdesmit deviņi euro, 00 centi). 

3. Telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem, bet ne ilgāk kā uz 

laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

4. Telpu bezatlīdzības lietošanas mērķis – nodrošināt Biedrības darbību sociālās 

rehabilitācijas jomā, izņemot sporta atbalstīšanas jomā.  

5. Nododamo telpu stāvoklis ir apmierinošs. 

6. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas tikai lēmuma 

4.punktā paredzētajam mērķim un lietot minētās telpas tā, lai nepasliktinātu to stāvokli. 

7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas 

atpakaļ Daugavpils Iespēju vidusskolai šādos gadījumos: 

7.1. telpas tiek izmantotas pretēji to nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 

7.2. Biedrībai tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss; 

7.3. pēc lēmuma 3.punktā norādītā termiņa notecējuma; 

7.4. ja telpu bezatlīdzības lietošanas līgums tiek lauzts pirms lēmuma 3.punktā 

norādītā  

            termiņa. 

8. Uzdot Daugavpils Iespēju vidusskolai sagatavot un noslēgt līgumu ar 2022.gada 

1.augustu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai, paredzot pienākumu segt visus 

ar bezatlīdzības lietošanā nodoto telpu uzturēšanu saistītos izdevumus (elektroenerģija, 

apkure, ūdens, kanalizācija u.c.). 

                                                  

                                                              17.§      (508.) 

 

Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti                                   

                                                        I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

sakarā ar nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vārda, ko apliecina zemesgrāmatu apliecības (nodalījumi: Nr.100000627549, 100000627417, 

100000627418, 100000627441, 100000627421, 100000627485, 100000627484, 

100000627514, 100000627416, 100000627550, 100000627612, 100000627611, 

100000627609), atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, 

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

nolemj: 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai ņemt uzskaitē un iekļaut 

Daugavpils pilsētas pašvaldības bilancē: 



1. zemes gabalu 48 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 1414, Butļerova ielā 1 k-5-

95, Daugavpilī, ar kadastrālo vērtību 205,00 EUR (divi simti pieci eiro 00 centi); 

2. zemes gabalu 182 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 022 0196 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 022 0264), ar kadastrālo vērtību 777,00 EUR (septiņi simti 

septiņdesmit septiņi eiro 00 centi); 

3. zemes gabalu 530 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 022 0198 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 022 0265), ar kadastrālo vērtību 2263,00 EUR (divi tūkstoši divi 

simti sešdesmit trīs eiro 00 centi); 

4. zemes gabalu 663 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 022 0199 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 022 0266), ar kadastrālo vērtību 186,00 EUR (viens simsi 

astoņdesmit seši eiro 00 centi); 

5. zemes gabalu 813 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 017 0035 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 017 0040), ar kadastrālo vērtību 125,00 EUR (viens simts 

divdesmit pieci eiro 00 centi); 

6. zemes gabalu 891 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 017 0033 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 017 0006), ar kadastrālo vērtību 227,00 EUR (divi simti divdesmit 

septiņi eiro 00 centi); 

7. zemes gabalu 1486 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 2817, ar kadastrālo 

vērtību 5290,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit eiro 00 centi); 

8. zemes gabalu 1448 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 0018 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 013 0022), ar kadastrālo vērtību 3707,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi 

simti septiņi eiro 00 centi); 

9. zemes gabalu 226 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 034 0019 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 034 0021), ar kadastrālo vērtību 62,00 EUR (sešdesmit divi eiro 00 

centi); 

10. zemes gabalu 275 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 034 0020 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 034 0818), ar kadastrālo vērtību 77,00 EUR (septiņdesmit septiņi 

eiro 00 centi); 

11. zemes gabalu 1721 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 0016 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 013 0020), ar kadastrālo vērtību 4230,00 EUR (četri tūkstoši divi 

simti trīsdesmit eiro 00 centi); 

12. zemes gabalu 1728 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 0017 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 013 0021), ar kadastrālo vērtību 4247,00 EUR (četri tūkstoši divi 

simti četrdesmit septiņi eiro 00 centi); 

13. zemes gabalu 636 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 0500 017 0032 (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.0500 017 0039), ar kadastrālo vērtību 176,00 EUR (viens simts 

septiņdesmit seši eiro 00 centi). 

 

18.§      (509.) 

 

Par nekustamo īpašumu maiņu 

                                                         I.Funte, A.Elksniņš 

 

A.Elksniņš jautā I.Funtei, vai noslēgtais līgums samazina pašvaldības īpašuma nosacīto 

vērtību Sporta ielā? 

I.Funte atbild:Jā, ja tā būtu neapbūvēta zeme, tad tiktu rīkota atklāta izsole. 

A.Elksniņš jautā I.Funtei, vai uz tā esošais trešajai personai piederošais nekustamais 

īpašums samazina vērtību? 

I.Funte atbild: Nē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta pirmo, otro 

daļu, zemesgrāmatas nodalījumu norakstiem Nr.100000620711, Nr.100000622419 un 



Nr.100000623349, 2022.gada 25.maija Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas sēdes protokolu Nr.7, ar mērķi pašvaldības 

autonomo funkciju īstenošanai - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu, izskatot SIA “DITTON BC” 2022.gada 11.maija iesniegumu 

Nr.2022/07 “Par nekustamo īpašumu maiņu”, ņemot vērā Daugavpils domes Īpašuma un 

mājokļu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 

2022.gada 21.jūlija atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, 

atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Aleksejevs,  A.Elksniņš, A,Gržibovskis, L.Jankovska, 

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

A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, NEBALSO- 2 (P.Dzalbe, I.Šķinčs), Daugavpils 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt juridiskai personai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 029 

0076, Dzintaru ielā 2A, Daugavpilī un Nr.0500 029 0077, Dzintaru ielā 2B, Daugavpilī, 

nosacīto cenu 63 000,00 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši eiro) apmērā. 

     2. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra 

Nr.0500 001 0051, Sporta ielā 1, Daugavpilī, nosacīto cenu 63 000,00 EUR (sešdesmit trīs 

tūkstoši eiro) apmērā. 

     3. Atzīt šā lēmuma 2.punktā norādīto nekustamo īpašumu par līdzvērtīgu lēmuma 1.punktā 

norādītajam nekustamajam īpašumam un mainīt nekustamo īpašumu: 

     Sporta ielā 1, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 001 0051, kas pieder Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai, pret līdzvērtīgu juridiskai personai piederošiem īpašumiem Dzintaru ielā 2A, 

Daugavpilī, kadastra Nr.0500 029 0076 un Dzintaru ielā 2B, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 

029 0077. 

     4. Nekustamo īpašumu Dzintaru ielā 2A, Daugavpilī, un Dzintaru ielā 2B, Daugavpilī, 

īpašniekam 20 darba dienu laikā no maiņas līguma noslēgšanas iesniegt Daugavpils pilsētas 

pašvaldībai nostiprinājuma lūgumus Daugavpils tiesai par nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.0500 029 0076 un Nr.0500 029 0077 pārreģistrēšanu uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vārda (nodokļu maksātāja kods 90000077325). 

  5. Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam: 

  5.1.  sagatavot nekustamo īpašumu maiņas līgumu; 

  5.2. sagatavot nostiprinājuma lūgumu Daugavpils tiesai par nekustamā īpašuma, kadastra   

Nr.0500 001 0051, Sporta ielā 1, Daugavpilī, pārreģistrāciju uz nekustamo īpašumu 

Dzintaru ielā 2A un Dzintaru ielā 2B, Daugavpilī, īpašnieka vārda; 

     5.3. pārreģistrēt zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda nekustamos   

īpašumus ar kadastra Nr.0500 029 0076 un Nr.0500 029 0077. 

     6. Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz 

noslēgto maiņas līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances nekustamo 

īpašumu, kadastra numurs 0500 001 0051, Sporta ielā 1, Daugavpilī, un kopā ar Īpašuma 

pārvaldīšanas departamentu nodot nekustamo īpašumu ar pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 

                                                          19.§      (510.) 

 

Par nekustamo īpašumu maiņu 

                                        I.Funte, I.Šķinčs, M.Lavrenovs, A.Elksniņš 

 

I.Šķinčs jautā, vai mēs mainām divus zemes gabalus, kas ir neapbūvēti? 

       I.Funte atbild, ka šie zemes gabali nav apbūvēti. 

 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta pirmo, otro 

daļu, zemesgrāmatas nodalījumu norakstiem Nr.100000549543, Nr.100000549545 un 

Nr.100000111125, 2021.gada 28.decembra Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēdes 

protokola izrakstu Nr.3, 2022.gada 29.jūnija Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas sēdes protokola izrakstu Nr.8 (17.p.), ar 

mērķi pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; rūpēties par kultūru un sekmēt 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (atbalsts kultūras 

pieminekļu saglabāšanai u.c.) izskatot fizisko personu 2022.gada 11.jūlija iesniegumu 

Nr.760/1.2.-16 “Par nekustamo īpašumu Imperatora ielā 6, Daugavpilī”,ņemot vērā 

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, Daugavpils 

domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, ievērojot sabiedrības intereses un 

lietderības apsvērumus, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, 

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

nolemj: 

 

     1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra 

Nr.0500 026 0004, 18.novembra ielā 368A, Daugavpilī, nosacīto cenu 30 800,00 EUR 

(trīsdesmit tūkstoši astoņi simti eiro) apmērā, un kadastra Nr.0500 026 0008, 18.novembra 

ielā 362, Daugavpilī, nosacīto cenu 24 300,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti eiro) 

apmērā. 

     2. Apstiprināt fiziskajām personām piederošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 011 

1501, Imperatora ielā 6, Daugavpilī, nosacīto cenu 55 100,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši 

simts eiro) apmērā. 

     3. Atzīt šā lēmuma 1.punktā norādītos nekustamos īpašumus par līdzvērtīgu lēmuma 

2.punktā norādītajam nekustamajam īpašumam un mainīt nekustamo īpašumu: 

     18.novembra ielā 368A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 026 0004 un 18.novembra ielā 362, 

Daugavpilī, kadastra Nr.0500 026 0008, kas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, pret 

līdzvērtīgu fiziskajām personām piederošo īpašumu Imperatora ielā 6, Daugavpilī, kadastra 

Nr.0500 011 1501, Daugavpilī. 

     4. Nekustamā īpašuma Imperatora ielā 6, Daugavpilī, īpašniekiem 20 darba dienu laikā no 

maiņas līguma noslēgšanas iesniegt Daugavpils pilsētas pašvaldībai nostiprinājuma lūgumus 

Daugavpils tiesai par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 011 1501 pārreģistrēšanu uz 

Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda (nodokļu maksātāja kods 90000077325). 

5. Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam: 

5.1.  sagatavot nekustamo īpašumu maiņas līgumu; 

   5.2. sagatavot nostiprinājuma lūgumu Daugavpils tiesai par nekustamo īpašumu, kadastra 

Nr.0500 026 0004, 18.novembra ielā 368A, un kadastra Nr.0500 026 0008, 18.novembra 

ielā Daugavpilī, pārreģistrāciju uz nekustamo īpašumu Imperatora ielā 6,  Daugavpilī, 

īpašnieka vārda; 

   5.3. pārreģistrēt zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda nekustamo 

īpašumu ar kadastra Nr.0500 011 1501. 

   6. Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz 

noslēgto maiņas līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances nekustamos 

īpašumus, kadastra Nr.0500 026 0004, 18.novembra ielā 368A, Daugavpilī, un kadastra 

Nr.0500 026 0008, 18.novembra ielā 362, Daugavpilī, un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas 

departamentu nodot nekustamos īpašumus ar pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 

 



20.§      (511.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000070901,  Daugavpilī,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

                                                          I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

Daugavpils domes 2022.gada 26.maija lēmumu Nr.344 “Par zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 05000070901, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”, Daugavpils pilsētas pašvaldības 

izsoles komisijas 2022.gada 6.jūlija izsoles protokolu Nr.27, un sakarā ar to, ka AS 

“LATVIJAS MAIZNIEKS”, reģistrācijas Nr.40003034051, juridiskā adrese: Mazā Viļņas  

iela 9, Daugavpils (turpmāk – Pircējs), izsludinātajā izsolē nosolīja augstāko cenu un ieguva 

tiesības pirkt zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000070901, Daugavpilī, un ir samaksājis 

avansu par šo zemes vienību, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, 

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

nolemj: 

 

    1. Apstiprināt zemes vienības 780 m
2
 platībā, kadastra Nr.05000070901 (kadastra 

apzīmējums 05000070901), Daugavpilī (turpmāk – Zemesgabals), 2022.gada 6.jūlija izsoles 

rezultātus un noslēgt ar Pircēju Zemesgabala pirkuma līgumu par izsolē nosolīto cenu 

12400,00 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti 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. 

 

                                                     

21.§      (512.) 

 

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.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 

21.07.2022. atzinumu, Daugavpils domes Finanšu komitejas 21.07.2022. atzinumu, atklāti 

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

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

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

 

1. Atļaut atsavināt: 

1.1. apbūvētu zemes gabalu 588 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 031 2610, Īrisu 

ielā 80, Daugavpilī; 

   1.2. apbūvētu zemes gabalu 48 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 028 1414, 

Butļerova ielā 1 k-5-95, Daugavpilī. 

2. Atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

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

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā. 



 

                                                     

22.§      (513.) 

 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0153 

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 21.07.2022. atzinumu, Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 21.07.2022. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

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

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

Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu     

1233 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 008 0153 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 

008 2524). 

       2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0153, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

       3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0153, 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 008 2524, Daugavpilī, izsoles noteikumus, un iesniegt 

tos apstiprināšai Domes sēdē. 

 

                                                  

                                                           23.§      (514.) 

 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 022 0199 

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 21.07.2022. atzinumu, Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 21.07.2022. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

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

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

Daugavpils dome nolemj: 

 



2. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu 663 m² 

platībā, kadastra apzīmējums 0500 022 0199 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 022 

0266). 

       2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 022 0199, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

       3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 022 0199, 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 022 0266, Daugavpilī, izsoles noteikumus, un iesniegt 

tos apstiprināšai Domes sēdē. 

                                                                                                

                                                         24.§      (515.) 

 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 039 2817 

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 21.07.2022. atzinumu, Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 21.07.2022. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

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

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

Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, neapbūvētu zemes gabalu 1486 

m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 039 2817. 

       2. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 039 2817, novērtēšanu veikt Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai. 

       3. Zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 039 2817, 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 039 2817, Daugavpilī, izsoles noteikumus, un iesniegt 

tos apstiprināšanai Domes sēdē. 



                                                              25.§      (516.) 

 

Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 013 0016, 0500 013 0017, 0500 

013 0018 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 21.07.2022. atzinumu, Daugavpils domes Finanšu 

komitejas 21.07.2022. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

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

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

Daugavpils dome nolemj: 

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli: 

  1.1. neapbūvētu zemes gabalu 1721 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 0016 

(nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 013 0020); 

       1.2. neapbūvētu zemes gabalu 1728 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 0017 

(nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 013 0021);  

       1.3. neapbūvētu zemes gabalu 1448 m² platībā, kadastra apzīmējums 0500 013 0018 

(nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 013 0022). 

       2. Zemes gabalu, kadastra apzīmējumi 0500 013 0016, 0500 013 0017, 0500 013 0018, 

novērtēšanu veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma 

atsavināšanas komisijai. 

       3. Zemes gabalu, kadastra apzīmējumi 0500 013 0016, 0500 013 0017, 0500 013 0018, 

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 

nekustamo īpašumu, kadastra Nr.0500 013 0020, Nr.0500 013 0021, Nr.0500 013 0022, 

izsoles noteikumus, un iesniegt tos apstiprināšanai Domes sēdē. 

 

                                                    

                                                            26.§      (517.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313013,  

Salviju ielā 14, 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.100000426536 un 

Nr.100000271086, nodrošinot Daugavpils domes (turpmāk – Dome) 2022.gada 26.maija 



lēmuma Nr.324 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1.punkta izpildi, ņemot vērā 

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

īpašuma atsavināšanas komisijas 2022.gada 29.jūnija sēdes protokolu Nr.8 (11.punkts), 

Domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

      1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 459 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000313013 (kadastra apzīmējums 05000313013), Salviju ielā 14, Daugavpilī (turpmāk - 

Zemesgabals), nosacīto cenu 1836,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši eiro 00 

centi) apmērā. 

      2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju, kadastra Nr.05005313006 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000271086), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 1836,00 

EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši 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: 

      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. 

     

                                                     

                                                          27.§      (518.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320620,  

Mazajā Viršu ielā 12, 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.100000537351 un 

Nr.100000445764, nodrošinot Daugavpils domes (turpmāk – Dome) 2022.gada 26.maija 

lēmuma Nr.324 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.2.punkta izpildi, ņemot vērā 



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

īpašuma atsavināšanas komisijas 2022.gada 29.jūnija sēdes protokolu Nr.8 (12.punkts), 

Domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj:  

 

      1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 1239 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000320620 (kadastra apzīmējums 05000320620), Mazajā Viršu ielā 12, Daugavpilī 

(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 4950,00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit 

eiro 00 centi) apmērā. 

      2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju, kadastra Nr.05005320606 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000445764), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 4950,00 

EUR (četri tūkstoši deviņi simti 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.      

      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. 

                                                         

                                                     

                                                              28.§      (519.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310147,  

Dravnieku ielā 50A, 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.100000582385 un    Nr.5637, 

nodrošinot Daugavpils domes (turpmāk – Dome) 2022.gada 26.maija lēmuma Nr.324 “Par 

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

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



komisijas 2022.gada 29.jūnija sēdes protokolu Nr.8 (10.punkts), Domes Finanšu komitejas 

2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, 

A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, 

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

nolemj:  

 

     1. Apstiprināt atsavināmas apbūvētas zemes vienības 600 m
2 

platībā, kadastra              

Nr.05000310147 (kadastra apzīmējums 05000310147), Dravnieku ielā 50A, Daugavpilī 

(turpmāk - Zemesgabals), nosacīto cenu 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti eiro 00 centi) 

apmērā. 

     2. Pārdot Zemesgabalu uz tā esošo būvju, kadastra Nr.05005310102 (Zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.5637), īpašniekam, turpmāk - Pircējs, par nosacīto cenu 2400,00 EUR (divi 

tūkstoši četri simti 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: 

     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. 

29.§      (520.) 

 

Par zemes vienības Daugavas ielas 107 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

                                                        I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

10.pantu, 36.panta trešo daļu, nodrošinot Daugavpils domes 2022.gada 28.aprīļa lēmuma 

Nr.262 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.5.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā 

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

īpašuma atsavināšanas komisijas 2022.gada 25.maija sēdes protokolu Nr.7 (5.punkts), 

Daugavpils domes (turpmāk - Dome) Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 21.jūlija 

atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

ATTURAS – nav, Daugavpils dome nolemj: 

 



      1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) 230 m
2
 

platībā, kadastra apzīmējums 05000390210 (kadastra Nr.05000390210), Daugavas ielas 107 

rajonā, Daugavpilī (turpmāk - Objekts), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 1265,00 EUR 

(viens tūkstotis divi simti sešdesmit pieci eiro 00 centi) un izsoles noteikumus.  

      2. Pircējam avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu 

nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par 

atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

      3. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

      4. Gadījumā, ja uz atsavināmā Objekta izsoli pieteiksies vai izsolē piedalīsies viens 

pircējs, atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

      5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

izsolē nosolītās summas samaksas. 

      6. Izsoli, pamatojoties uz izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Vilcāne, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma 

vietniece:                          atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja. 

Komisijas locekļi:         M.Gabrunova, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 

                                          E.Kavševiča-Semjonova, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas 

departamenta juriste; 

                                          I.Ilarionova, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta   

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 

      7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības 

budžetā.     

      8. Līdzekļus, kas tiks iegūti no reģistrācijas maksām par atsavināmo Objektu, izmaksāt 

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.  

 

Pielikumā: Zemes vienības Daugavas ielas 107 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 

 
30.§      (521.) 

 

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

                                                        I.Funte, A.Elksniņš 

           

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

10.pantu, 36.panta trešo daļu, nodrošinot Daugavpils domes 2022.gada 12.maija lēmuma 

Nr.297 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.7.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā 

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

īpašuma atsavināšanas komisijas 2022.gada 29.jūnija sēdes protokolu Nr.8 (4.punkts), 

Daugavpils domes (turpmāk - Dome) Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 21.jūlija 

atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: atklāti 

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

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

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

 

    1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības 1202 m
2
 

platībā, kadastra apzīmējums 05000080096, Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī (turpmāk - 

Objekts), kas atdalāma no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000082906, Artilērijas ielā 26, 



Daugavpilī, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 11710,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi 

simti desmit eiro 00 centi) un izsoles noteikumus.  

    2. Pircējam avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu 

nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par 

atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

    3. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

    4. Gadījumā, ja uz atsavināmā Objekta izsoli pieteiksies vai izolē piedalīsies viens pircējs, 

atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

    5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

izsolē nosolītās summas samaksas. 

    6. Izsoles komisijai pārdot atsavināmo Objektu pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

     7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

     8. Līdzekļus, kas tiks iegūti no reģistrācijas maksām par atsavināmo Objektu, izmaksāt 

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.  

 

Pielikumā: Zemes vienības Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 

                                                                                                             

                                                          31.§      (522.) 

 

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

                                                      I.Funte, A.Elksniņš 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

10.pantu, 36.panta trešo daļu, nodrošinot Daugavpils domes 2022.gada 12.maija lēmuma 

Nr.297 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.8.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā 

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

īpašuma atsavināšanas komisijas 2022.gada 29.jūnija sēdes protokolu Nr.8 (5.punkts), 

Daugavpils domes (turpmāk - Dome) Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 21.jūlija 

atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: atklāti 

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

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

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

 

    1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības 1203 m
2
 

platībā, kadastra apzīmējums 05000080097, Artilērijas ielā 32C, Daugavpilī (turpmāk - 

Objekts), kas atdalāma no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000082906, Artilērijas ielā 26, 

Daugavpilī, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 11720,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi 

simti divdesmit eiro 00 centi) un izsoles noteikumus.  

    2. Pircējam avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu 

nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par 

atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

    3. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

    4. Gadījumā, ja uz atsavināmā Objekta izsoli pieteiksies vai izolē piedalīsies viens pircējs, 

atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

    5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

izsolē nosolītās summas samaksas. 



    6. Izsoles komisijai pārdot atsavināmo Objektu pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

     7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

     8. Līdzekļus, kas tiks iegūti no reģistrācijas maksām par atsavināmo Objektu, izmaksāt 

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.  

 

Pielikumā: Zemes vienības Artilērijas ielā 32C, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 

                                                   

                                                          32.§      (523.) 

 

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32E, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

I.Funte, A.Elksniņš                                                                                                                  

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

10.pantu, 36.panta trešo daļu, nodrošinot Daugavpils domes 2022.gada 12.maija lēmuma 

Nr.297 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai” 1.4.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā 

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

īpašuma atsavināšanas komisijas 2022.gada 29.jūnija sēdes protokolu Nr.8 (6.punkts), 

Daugavpils domes (turpmāk - Dome) Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 21.jūlija 

atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: atklāti 

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

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

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

 

      1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības 1212 m
2
 

platībā, kadastra apzīmējums 05000080093, Artilērijas ielā 32E, Daugavpilī (turpmāk - 

Objekts), kas atdalāma no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000082906, Artilērijas ielā 26, 

Daugavpilī, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 11805,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi 

simti pieci eiro 00 centi) un izsoles noteikumus.  

      2. Pircējam avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu 

nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par 

atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

      3. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

      4. Gadījumā, ja uz atsavināmā Objekta izsoli pieteiksies vai izolē piedalīsies viens pircējs, 

atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

      5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

izsolē nosolītās summas samaksas. 

      6. Izsoles komisijai pārdot atsavināmo Objektu pamatojoties uz šim lēmumam 

pievienotajiem izsoles noteikumiem. 

      7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

      8. Līdzekļus, kas tiks iegūti no reģistrācijas maksām par atsavināmo Objektu, izmaksāt 

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.  

 

Pielikumā: Zemes vienības Artilērijas ielā 32E, Daugavpilī, izsoles noteikumi.  

 
 

 



                                                   

33.§      (524.) 

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000044013, Daugavpilī, pārdošanu izsolē 

I.Funte, A.Elksniņš                                                                                                                 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 8.panta trešo un septīto daļu, 

10.pantu, 36.panta trešo daļu, nodrošinot Daugavpils domes 2022.gada 12.maija lēmuma 

Nr.298 “Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai” 1.1.apakšpunkta izpildi, ņemot vērā 

fiziskās personas 2021.gada 21.jūnija iesniegumu (reģ. 21.06.2021. Nr.800/1.2.-16), 

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

īpašuma atsavināšanas komisijas 2022.gada 29.jūnija sēdes protokolu Nr.8 (1.punkts), 

Daugavpils domes (turpmāk - Dome) Īpašuma un mājokļu komitejas 2022.gada 21.jūlija 

atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: atklāti 

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

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

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

 

     1. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības (starpgabals)     

88 m
2
 platībā, kadastra apzīmējums 05000044013 (kadastra Nr.05000044013), Daugavpilī 

(turpmāk - Objekts), nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu 685,00 EUR (seši simti astoņdesmit 

pieci eiro 00 centi) un izsoles noteikumus. 

     2. Pircējam avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu 

nedēļu laikā kopš izsoles. Galīgo norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. Par 

atlikto maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

     3. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 

     4. Gadījumā, ja uz atsavināmā Objekta izsoli pieteiksies vai izolē piedalīsies viens pircējs, 

atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

     5. Īpašuma tiesības uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 

izsolē nosolītās summas samaksas. 

     6. Izsoli, pamatojoties uz izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: A.Nikolajevs, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta     

                                          Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja  A.Vilcāne, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma 

vietniece:                          atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja. 

Komisijas locekļi:         M.Gabrunova, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta    

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 

                                          E.Kavševiča-Semjonova, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas 

departamenta juriste; 

                                          I.Ilarionova, Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta   

Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste.                                         

      7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetā.     

      8. Līdzekļus, kas tiks iegūti no reģistrācijas maksām par atsavināmo Objektu, izmaksāt 

izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.  

 

Pielikumā: Zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000044013, Daugavpilī, izsoles 

noteikumi.  

 

                                                          

 



34.§      (525.) 

 

Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, 

dzīvokļa īpašuma Nr.50 nodošanu atsavināšanai 

I.Funte, 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.50 Inženieru 

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

pašvaldībā 08.07.2022. ar Nr.743/1.2.-16) par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, 

dzīvokļa īpašuma Nr.50 atsavināšanu, ņemot vērā Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu 

komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, Finanšu komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu, 

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

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

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

 

     1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.50, 

kadastra numurs 0500 903 5789, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.50, mājas (kadastra 

apzīmējums 05000051816001) un zemes gabala 3736 m
2
 platībā, kadastra Nr.0500 005 1816,  

424/28228 kopīpašuma domājamās daļas. 

2. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijai veikt 

atsavināmā dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. 

3. Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai Domes 

sēdē par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50, kadastra 

numurs 0500 903 5789, pārdošanu. 

                                                

                                                              35.§      (526.) 

 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 2.Pasažieru ielā 78, Daugavpilī, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu  

I.Funte, A.Elksniņš                                                                                                                    

                                                    

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

Daugavpils domes 2022.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.226, izsoles komisijas 2022.gada 6.jūlija 

izsoles protokolu Nr.30 un sakarā ar to, ka Vera Jakimova, personas kods 311080-10203, 

deklarētā dzīvesvieta 2.Pasažieru ielā 78-2, Daugavpilī, 06.07.2022. izsludinātajā izsolē 

ieguva tiesības nopirkt dzīvokļa īpašumu Nr.1 2.Pasažieru ielā 78, Daugavpilī, un ir veikta 

pirkuma maksa par atsavināmo dzīvokļa īpašumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, 

P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, 

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

Daugavpils dome nolemj: 

 

     1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1 2.Pasažieru ielā 78, Daugavpilī, kadastra numurs 

0500 903 2830, 2022.gada 6.jūlija izsoles rezultātus un noslēgt dzīvokļa īpašuma, kadastra 

numurs 0500 903 2830, pirkuma līgumu ar Veru Jakimovu, personas kods 311080-10203, 

turpmāk – Pircējs, par nosolīto cenu 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro).  

     2. Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai, pamatojoties uz noslēgto 

pirkuma līgumu, norakstīt no pašvaldības bilances dzīvokļa īpašumu Nr.1 2.Pasažieru ielā 78, 

Daugavpilī, kadastra numurs 0500 903 2830, un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu 

nodot šo nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu Pircējam. 



 

                                                          

                                                             36.§      (527.) 

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0046, Daugavpilī, sadali 

I.Funte, 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, 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 21.jūlija 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, A.Elksniņš, A,Gržibovskis, 

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

M.Truskovskis,  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.706.)) zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0046, Daugavpilī, 9356m
2 

platībā, atbilstoši 

pievienotajai shēmai. 

2. Noteikt jaunizveidotajām zemes vienībām ar platībām 1840m
2
, 1825m

2
, 1820m

2
, 

1935m
2
, 1935m

2
 izmantošanas mērķus atbilstoši aktuālajam teritorijas plānojumam – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601). 

3. Uzdot Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam 

organizēt zemes vienības sadales procedūru. 

 

Pielikumā: zemes vienības sadales shēma. 

 

37.§      (528.) 

 

Par atbalstu investīciju projekta “Smilšu ielas pārbūve posmā 

 no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai” īstenošanai 

                                                  A.Pudāns, P.Dzalbe, A.Elksniņš 

 

P.Dzalbe jautā, vai projektam ir izstrādāts GEN plāns? 

A.Pudāns atbild, ka projektam ir augstākā gatavība, veikts iepirkums. Piedalījās 6 

kompānijas un rezultātā izvēlēts lētākais piedāvājums. 

 

Pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plānu, Ministru kabineta 

22.02.2022. noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai” 3.2.punktu, ņemot vērā Daugavpils domes ārkārtas Finanšu 

komitejas 2022.gada 28.jūlija  atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe, 

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

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

Daugavpils dome nolemj:  

1. Atbalstīt investīciju projekta “Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku 

ielai” (turpmāk – Investīciju projekts) īstenošanu. 



2. Iesniegt Investīciju projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai valsts aizdevuma saņemšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2022. 

noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un 

izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” un tajos noteiktajiem kritērijiem. 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu Investīciju projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem pa gadiem: 2022.gadā – 260 035.08 euro (divi simti sešdesmit tūkstoši trīsdesmit 

pieci euro 08 centi); 2023.gadā – 260 035.07 euro (divi simti sešdesmit tūkstoši trīsdesmit 

pieci euro 07 centi). 

4. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētāja vietnieks V.Kononovs. 

 

Pielikumā: Pašvaldības investīciju projekta “Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz 

Jātnieku ielai” apraksts. 

                                                         

                                                         

38.§      (529.) 

 

Par izglītojamo ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu  

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 

                       B.Višņevska, P.Dzalbe, I.Aleksejevs, A.Gržibovskis, A.Elksniņš 

 

P.Dzalbe jautā, vai šo sadārdzinājumu pārliekam uz vecāku pleciem? 

B.Višņevska atbild, ka šoreiz tiek skatīta ēdināšana pirmskolas izglītības iestādēs, tā ir 

maksa par produktiem. 

I.Aleksejevs jautā, cik liel ir šis sadārdzinājums? 

B.Višņevska skaidro par produktu sadārdzinājumu. 

I.Aleksejevs jautā, cik budžeta līdzekļu būs nepieciešams, ja tiks pieņemts lēmums 

sadārdzinājumu uzņemties finansēt no pašvaldības līdzekļiem? 

B.Višņevska atbild, ka šādi aprēķini nav veikti, jo vienmēr vecāku maksājums bija par 

produktiem. 

P.Dzalbe jautā, kuras produktu grupas ir sasniegušas 50% sadārdzinājumu? 

B.Višņevska atbild, ka tas ir vidēji aprēķināts. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta                   

g)apakšpunktu, Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumus Nr.172 “Noteikumi par 

uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, ņemot vērā Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 26.panta pirmo un trešo daļu, Daugavpils domes ārkārtas Izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 28.jūlija atzinumu, ārkārtas Finanšu komitejas 

2022.gada 28.jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 ( A.Elksniņš, A,Gržibovskis, 

L.Jankovska, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, V.Sporāne-Hudojana, M.Truskovskis,  

A.Vasiļjevs), PRET – nav, ATTURAS – 3 (I.Aleksejevs, P.Dzalbe. I.Šķinčs), Daugavpils 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas izmaksas vienam izglītojamam dienā izglītības iestādēs, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmas:  

 

Vecums Pirmsskolas izglītības programmas apguves veids Izmaksas, 



(gadi)  EUR 

1-2 līdz 12 stundām dienā 

(brokastis, pusdienas, launags) 
3,31 

1-2 24 stundas dienā 

(brokastis, pusdienas, launags, vakariņas) 
3,94 

3-6 līdz 12 stundām dienā 

(brokastis, pusdienas, launags) 
3,73 

3-6 24 stundas dienā 

(brokastis, pusdienas, launags, vakariņas) 
4,55 

 

2. Noteikt izglītojamā likumiskā pārstāvja līdzmaksājuma apmēru vienam izglītojamam 

dienā izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas:  

 

Vecums 

(gadi) 

Pirmsskolas izglītības programmas apguves veids Līdzmaksājums, 

EUR 

1-2 līdz 12 stundām dienā 

(brokastis, pusdienas, launags) 
2,07 

1-2 24 stundas dienā 

(brokastis, pusdienas, launags, vakariņas) 
2,29 

3-6 līdz 12 stundām dienā 

(brokastis, pusdienas, launags) 
2,49 

3-6 24 stundas dienā 

(brokastis, pusdienas, launags, vakariņas) 
2,90 

 

3. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei apstiprināt noteikumus par pirmsskolas 

izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanas apmaksas rēķinu sagatavošanas un izsniegšanas 

kārtību. 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2022.gada 17.marta lēmumu 

Nr.126 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

5. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī. 

 

Sēdi slēdz plkst.14.35 

 

 

Sēdi vadīja:  

Domes priekšsēdētājs                         (personiskais paraksts)                         A.Elksniņš                                                              

 

 

 

Protokoliste                                        (personiskais paraksts)                          L.Korsaka 

 

 

 
 

 


