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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

2019.gada 25.jūlijā                                                                                          Nr.472 

                                                                                                                        (prot. Nr.28, 21.§)                                                                                                                     

 

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī,  

7/20 domājamo daļu paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā  
 

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

pirmās daļas 17.punktu, izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināta tiesu 

izpildītāja Ingara Osipova 20.02.2019. “Paziņojumu par nekustamā īpašuma novērtējumu” 

Nr.06701/019/2019-NOS izpildu lietā Nr.00002/019/2019-BL (reģistrēts Domē 23.05.2019. 

Nr.1699/1.2.-6), kurā izteikts priekšlikums Daugavpils pilsētas domei, saskaņā MK 2013.gada 

2.jūlija noteikumiem Nr.364 “Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu”, 

Civilprocesa likuma 615.panta otro daļu, pārņemt nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 

0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 7/20 domājamās daļas par nekustamā īpašuma novērtējumu 

1300 EUR, ņemot vērā, ka īpašums nepieciešams Daugavpils pilsētas pašvaldības autonomās 

funkcijas – 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 un c., īstenošanai, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

18.jūlija sēdes atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 18.jūlija 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  Daugavpils 

pilsētas dome nolemj: 

 

      1. Paturēt Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģistrācijas numurs 90000077325, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV 5401) īpašumā nekustamā īpašuma, kadastra 

Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 7/20 domājamās daļas par 1300 EUR (viens 

tūkstotis trīs simti eiro). Īpašums ir nepieciešamas pašvaldības autonomās funkcijas – 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 un c., 

īstenošanai. 

      2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai samaksāt 1300 EUR (viens 

tūkstotis trīs simti eiro) par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, 

Daugavpilī, 7/20 domājamo daļu iegūšanu pašvaldības īpašumā, valsts nodevu par pieteikumu 

par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda un kancelejas 

nodevu par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā no 
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līdzekļiem, kas paredzēti Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā nekustamo īpašumu iegādei 

pašvaldības vajadzībām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)     A.Elksniņš 

 

 
 


