
PROJEKTS 

 

2023.gada __.janvār                                                                           Nr.____ 

                                                                                                     (prot. Nr.__, ___.§) 

 

             Par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļas nodošanu 

 bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Radošā laboratorija”  

 

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

finanšu l dzekļu un mantas izšķ rd šanas nov ršanas likuma 5.panta otrās daļas ceturto prim 

punktu, trešo, trešo prim, piekto un sesto daļu, izskatot biedr bas “Radošā laboratorija” 
2023.gada 16. janvāra v stuli (reģistr ta MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas 
Saules skola” lietved bā 2023.gada 16. janvār   ar Reģ.Nr.1.33/10) ar lūgumu piešķirt 
bezatl dz bas lietošanā neapdz vojamās telpas Muzeja ielā 3, Daugavpil , lai veicinātu 
izgl tojošo darb bu labdar bas m rķiem, atbilstoši organizācijas statūtiem.  
      emot v rā to, ka saska ā ar Valsts ie mumu dienesta datu bāz  pieejamo informāciju, 

biedr bai “Radošā laboratorija” ar 2019.gada 12.decembra l mumu Nr. 379985 (2020.gada 

3.augusta l mums NP/116762 - groz jumi 2019.gada 12.decembra l mumā Nr.379985) ir 

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darb bas jomās – izgl t bas veicināšana, 

Daugavpils valstspils tas pašvald bas domes (turpmāk – Dome) pašuma un mājokļu 
komitejas 2023.gada __._______ atzinumu, Domes Izgl t bas un kultūras jautājumu komitejas 
2023.gada __._______ atzinumu un Domes Finanšu komitejas 2023.gada 

__.__________atzinumu, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dome nolemj: 

 

     1. Nodot bezatl dz bas lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedr bai “Radošā 
laboratorija”, reģistrācijas Nr.40008289077, juridiskā adrese: Aroniju iela 70, Daugavpils, 

turpmāk – Biedr ba, Daugavpils valstspils tas pašvald bai piederošā nekustamā pašuma ar 

kadastra numuru 0500 001 3901 Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļu – neapdz vojamās telpas 
27,3 kv.m plat bā, kas telpu grupas eksplikācijā apz m tas ar Nr.3 un 14 (būves kadastra 
apz m jums 0500 001 3901 001), un zemesgabala ar kadastra numuru 0500 001 0040 un 

plat bu 1855 kv.m 273/12931  domājamās daļas, turpmāk – pašums. 
    2. kas (kadastra apz m jums 0500 001 3901 001) bilances v rt ba uz 2023.gada 31.janvāri  
sastāda  23806,53 EUR (divdesmit tr s tūkstoši asto i simti seši euro 53 centi). Zemesgabala 

(kadastra apz m jums 0500 001 0040) bilances v rt ba uz 2023.gada 31.janvāri sastāda 20061 

EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro).       

     3. pašums tiek nodots bezatl dz bas lietošanā l dz 2023.gada 30.decembrim, bet ne ilgāk 
kā uz laiku, kam r Biedr bai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 
     4. pašuma bezatl dz bas lietošanas m rķis – Biedr bas darb ba (izgl tojoša darb ba 

labdar bas m rķiem). 

     5. Biedr ba ir ties ga izmantot bezatl dz bas lietošanā nodoto pašumu tikai š  l muma 
4.punktā paredz tajam m rķim, lietot pašumu tād jādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā ar  
nodrošinātu pašuma uztur šanu un segtu ar tā uztur šanu saist tus izdevumus. 
     6. Nododamais pašums ir apmierinošā tehniskā stāvokl . 
     7. Biedr bai ir pienākums nekav joties nodot bezatl dz bas lietošanā nodoto pašumu 

atpakaļ, ja: 

     7.1. tiek lauzts l gums par pašuma nodošanu bezatl dz bas lietošanā pirms l muma 
3.punktā norād tā termi a; 
     7.2.  iestājies l muma 3.punktā noteiktais termi š; 
     7.3. pašums tiek izmantots pret ji nodošanas bezatl dz bas lietošanā m rķim; 
     7.4. Biedr bai ir anul ts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 
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     8. Uzdot Mākslu izgl t bas kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas 
vidusskola Saules skola”, reģistrācijas Nr.90000064918, juridiskā adrese Saules iela 8, 

Daugavpils, sagatavot un nosl gt l gumu par pašuma nodošanu bezatl dz bas lietošanā, 
paredzot Biedr bai pienākumu segt visus ar attiec go pašumu uztur šanu saist tos izdevumus 
(elektroenerģija, apkure, ūdens, kanalizācija u.c.).      
 

 

     Domes priekšs d tājs                                                                               A.Elksni š 

 

 

Saska ots: 
 

Domes priekšs d tāja 1.vietnieks       

Domes Izgl t bas un kultūras  
jautājumu komitejas priekšs d tājs                                                                A. Vasiljevs 

 

Domes priekšs d tāja vietnieks       V. Kononovs  

 

Domes pašuma un mājokļu komitejas priekšs d tājs                                    M.Lavrenovs 

 

Pašvald bas pašuma pārvald šanas departamenta vad tāja     I. Funte 

 

Pašvald bas Juridiskā departamenta vad tājs                                                  R. Golovans   

 

Pašvald bas Finanšu nodaļas vad tāja       E.Upeniece 

 

Daugavpils pils tas Izgl t bas pārvaldes vad tāja                M.Isupova 

 

Daugavpils pils tas Izgl t bas pārvaldes juriste                                               K.Galvāne 

 

 

Sagatavoja: 

 

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” 

direktore          I.Kokina 

 

Zi otājs: 

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” 

direktore          I.Kokina 

 

 

 

1 – lietā, 1 (oriģināls) – Saules skolai, 1 - Finanšu nodaļai, 1 (apliecināta kopija) - Biedrībai  
Lēmums publicējams Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.daugavpils.lv   

 

http://www.daugavpils.lv/

