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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

2019.gada 26.septembrī                                                                               Nr.597                                                                            

                                                                                                                     (prot. Nr.32, 32.§)                                                                                                                      

                                         

Par  nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05005010045, Alejas ielā 111, Daugavpilī,  

13/20 domājamo daļu iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā  

 

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 77.panta otro daļu, Daugavpils tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatu apliecībām, nodalījumi: Nr.100000588657 un 

Nr.100000508834, sakarā ar to, ka Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošais zemesgabals, 

kadastra Nr.05000010439, Alejas ielā 111, Daugavpilī, uz kura atrodas citai personai piederošo 

būvju ar kadastra Nr.05005010045, kadastra apzīmējumi: 05000010439001; 05000010439002 

(zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000588657), 13/20 domājamās daļas, nepieciešams 

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, ņemot vērā sertificēta vērtētāja Jura Borska (Īpašuma vērtētāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.74) vērtējumu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – 

Dome) Īpašuma komitejas 2019.gada 19.septembra atzinumu, Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 19.septembra atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs,  

H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

 Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 

     1. Pirkt, sabiedriskajām vajadzībām, nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05005010045, Alejas 

ielā 111, Daugavpilī, 13/20 domājamās daļas (turpmāk – Nekustamais īpašums) no to 

īpašnieces  (vārds un uzvārds), (personas  kods) (turpmāk – Pārdevējs), par 3000,00EUR (trīs 

tūkstoši eiro 00 centi).  

     2. Noteikt, ka visus izdevumus par Nekustamā īpašuma pārreģistrēšanu uz Daugavpils pilsētas 

pašvaldības vārda apmaksā Daugavpils pilsētas pašvaldība.  

     3. Uzdot Domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

     3.1. samaksāt Pārdevējam, pirkuma maksu 3000,00 EUR  (trīs tūkstoši eiro 00 centi) no 

budžetā paredzētajiem līdzekļiem nekustamo īpašumu iegādei Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vajadzībām 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā kopš šā lēmuma 5.punktā norādīto dokumentu 

iesniegšanas un nekustamā  īpašuma nodokļa samaksas; 

     3.2. apmaksāt kancelejas nodevu un notāra pakalpojumus par Daugavpils pilsētas pašvaldības 

īpašuma tiesību nostiprināšanu Daugavpils tiesā.  
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     4. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam sagatavot Nekustamā Īpašuma pirkuma 

līguma projektu. 

     5. Pārdevējam, mēneša laikā kopš pirkuma līguma noslēgšanas, iesniegt Domei 

nostiprinājuma lūgumu, kas adresēts Daugavpils tiesai (Zemesgrāmatai) Nekustamā Īpašuma 

reģistrēšanai uz Daugavpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) vārda. Vienlaicīgi ar 

nostiprinājuma lūguma iesniegšanu nodot Daugavpils pilsētas pašvaldībai dokumentu oriģinālus 

– zemesgrāmatu apliecību (aktu), ēku kadastrālās uzmērīšanas lietu, un Nekustamā Īpašuma 

nodošanas - pieņemšanas aktu. 

      

 

Domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                                               A.Elksniņš 

 


