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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

 

 

2019.gada 24.oktobrī                                           Nr.660 

               (prot.Nr.34, 35.§) 

 

                Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā 

Nr.476 “Par zemes gabala iedalīšanu nomā” 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1 

panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 137.punkts, ņemot vērā: 

Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumu Nr.476 “Par zemes gabala iedalīšanu 

nomā”, kas tika grozīts 2007.gada 28.jūnija ar lēmumu Nr.534;  

starp Daugavpils pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BK ENERĢIJA”, kas 

2019.gada 19.augustā reorganizācijas procesā pievienota sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Fortum Daugavpils”, 2007.gada 11.jūlijā noslēgto zemesgabala Daugavpilī, Poligona ielā 

48B, nomas līgumu Nr.PZ 119;  

starp Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrību “Daugavpils siltumtīkli” un sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību “BK ENERĢIJA” 2007.gada 31.maijā noslēgto līgumu “Par 

siltumenerģijas uzkarsētā ūdens veidā piegādi Daugavpils pilsētas mikrorajonā “Križi””, kura 

darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) gadi no siltumenerģijas piegādes uzsākšanas brīža un 

2009.gada 12.oktobra aktu par siltumenerģijas skaitītāja pieņemšanu lietošanā Nr.31-LK4/09; 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Daugavpils”, reģ.Nr.40003823074, juridiskā 

adrese Pasta iela 47, Jelgava, 2019.gada 19.septembra iesniegumu Nr.FD-41/19 (reģistrēta 

Daugavpils pilsētas domē 24.09.2019. Nr.2825/1.2.-6) ar lūgumu pagarināt nomas līguma 

termiņu; 

ka nomnieks ir labticīgi pildījis 2007.gada 11.jūlijā noslēgtā zemesgabala Daugavpilī, 

Poligona ielā 48B, nomas līguma Nr.PZ 119 saistības – tai nav nenokārtotu parādsaistību, 

ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, Finanšu 

komitejas 2019.gada 17.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

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

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

Daugavpils pilsētas dome nolemj: 
 

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.476 “Par zemes 

gabala iedalīšanu nomā” šādu grozījumu: 

 lēmuma 1.punktā aizstāt skaitļus un vārdus “2019.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un 

vārdiem “2021.gada 11.oktobrim”.  



2. Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam saskaņā ar šo lēmumu sagatavot 

atbilstošu vienošanos par grozījumiem 2007.gada 11.jūlija zemesgabala Daugavpilī, Poligona 

ielā 48B, nomas līgumā Nr.PZ 119. 

 

Domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)                                            A.Elksniņš 

  


