
PROJEKTS 

 

2023.gada ___. ____________                                                              Lēmums Nr._____  

                                                                                                               (prot. Nr.__, __.§) 
 

 

Par nekustamā īpašuma, Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas  
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Harmonia” 

 

 Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, trešo 
daļu, trešo prim daļu, piekto daļu un sesto daļu, izskatot biedrības „Daugavpils vingrošanas skola 
„Harmonia”” 17.11.2021. iesniegumu, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta 30.12.2015. lēmumu 
Nr.30.6-8.5/16210, ar kuru biedrībai „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia”” piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas 2023.gada __.__________ atzinumu, Finanšu komitejas 2023.gada __.__________ 
atzinumu, Daugavpils dome nolemj: 

 

 1. Nodot bezatlīdzības lietošanā atbilstoši saskaņotam lietošanas grafikam sabiedriskā 
labuma organizācijai - biedrībai „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia”” (reģistrācijas 
Nr.40008213043, juridiskā adrese: Rēzeknes iela 1-46, Daugavpils), turpmāk – Biedrība, 
Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 001 7805, 
Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7805 003, Raiņa ielā 30, 
Daugavpilī, daļu  – telpas otrajā stāvā ar kopējo platību 629,7 m2, t.i. sporta zāle Nr.6,  583 m2 

(telpu grupas kadastra apzīmējums Nr.0500 001 7805 003 002); ģērbtuve Nr.1  12,2 m2, palīgtelpa 
Nr.3 12,3 m2, palīgtelpa Nr.4 22,2 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums Nr.0500 001 7805 
003 003) un ēkai piesaistītā zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 001 7805, 12225 m2 platībā, 
Raiņa ielā 30, Daugavpilī, 6297/53572 domājamās daļas, turpmāk – Īpašums. 

2. Ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7805 003 bilances vērtība uz 31.01.2023. sastāda 
929857,20 (deviņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro un 20 centi). 

Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7805 bilances vērtība uz 31.01.2023. sastāda 
147867,00 euro (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 00 

centi).   

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā uz laiku līdz 2023.gada 31.decembrim, bet 

ne ilgāk kā uz laiku, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

4. Īpašuma bezatlīdzības lietošanas mērķis – nodrošināt Biedrības organizētās estētiskās 
vingrošanas un mākslas vingrošanas nodarbības.  

5. Nododamā Īpašuma stāvoklis ir apmierinošs. 
6. Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šī lēmuma 

4.punktā paredzētajam mērķim un lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, 
nodrošinātu Īpašuma uzturēšanu un segtu ar to saistītos izdevumus. 

7. Biedrībai ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 
atpakaļ Daugavpils Zinātņu vidusskolai šādos gadījumos: 

7.1. pēc lēmuma 3.punktā norādītā termiņa notecējuma; 
7.2. ja Īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgums tiek lauzts pirms lēmuma 3.punktā norādītā 

termiņa; 
7.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim; 
7.4. Biedrībai ir anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 
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8. Uzdot Daugavpils Zinātņu vidusskolai sagatavot un noslēgt ar Biedrību līgumu par 
Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar grafiku, kas nedēļā nepārsniedz 6 h,  paredzot 

Biedrībai pienākumu segt visus ar bezatlīdzības lietošanā nodotā Īpašuma uzturēšanu saistītos 
izdevumus (elektroenerģija, apkure, ūdens, kanalizācija u.c.). 
 

Daugavpils domes priekšsēdētājs        A.Elksniņš 

 

SASKAŅOTS: 
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks         

Domes Izglītības un kultūras jautājumu  
komitejas priekšsēdētājs        A.Vasiļjevs 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības  
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja     I.Funte 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības  
galvenā grāmatvede         E.Ugarinko 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības  
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece      M.Dimitrijeva 

 

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes 

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  
Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja    A.Vilcāne 

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja     M.Isupova 

 

Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktors      V.Azarevičs 

 

SAGATAVOJA: 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste      K.Galvāne  

 

 
Lietā -1, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei - 1, Daugavpils Zinātņu vidusskolai – 2  

Lēmums publicējams Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā internetā. 
 

 

Ziņo: Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktors V.Azarevičs 

 


