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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

 

2019.gada 12.decembrī                                    Nr.793                                                                              

                                                                                                                    (prot.Nr.38, 39.§)                                                                                                                     

 

Par būvju Alejas ielā 111, Daugavpilī, nojaukšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta devīto 

daļu un desmito daļu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 158.punktu, 

ņemot vērā, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0439, Alejas ielā 

111, Daugavpilī, 285m2 platībā, kas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, atrodas dzīvojamā 

māja  ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0439 001 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 0500 001 

0439 002 (turpmāk – Būves), no kurām 13/20 domājamās daļas ir ierakstītas zemesgrāmatā uz 

Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda, bet 7/20 domājamās daļas ir Daugavpils pilsētas 

pašvaldības tiesiskajā valdījumā, un to, ka, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2018.gada 11.decembra “Atzinumu Nr.K/94/18 

par būves pārbaudi 2018.gada 11.decembrī”, Būves atrodas neapmierinošā stāvoklī, tās netiek 

ekspluatētas, daļēji ir iekonservētas, apkārt teritorijai ir nožogojums, bet tas ir nolietojies un 

nokritis daudzās vietās, Būves ir bīstamā stāvoklī, koka šķūnis ir pussagruvušā stāvoklī, jumta 

plāksnei un koka sienām ir redzamas deformācijas, tā karkasa konstrukcija ir novirzījusies uz 

dažādām pusēm, atrasties pie tā ir bīstami, dzīvojamās mājas jumta un koka baļķu sienu 

stāvoklis arī nav apmierinošs, būvei daudzās vietās ir sapuvušas koka sienas, nolietojušās un 

daļēji bojātas jumta šīfera loksnes, jumta plāksnei ir redzamas deformācijas, betona pamatu 

konstrukcijas ir bojātas un deformējušās, kā rezultātā būves koka sienu konstrukcija novirzījās 

uz dažādām pusēm, Būvju elementi ir zaudējuši konstruktīvo noturību, Būves ir  sliktā tehniskā 

stāvoklī, to ekspluatācija nav iespējama un bojā pilsētas ainavu, un to, ka  Būves neatbilst 

2013.gada 9.jūlija Būvniecības likuma 9.panta 1. un 4.punktā noteiktajām būtiskām būves un 

tās elementiem izvirzāmām prasībām, kā arī atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 

10.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas 

kopšanu un būvju uzturēšanu” 13.2.punktam tiek klasificētas kā cilvēku drošību apdraudošas 

ēkas (būves) (turpmāk - Būves), ņemot vērā būvinspektora norādījumus, ka augstākminētās 

Būves jānojauc, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas 2019.gada 

5.decembra atzinumu, un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

5.decembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, 

A.Gržibovskis, L.Jankovska, 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. Nojaukt Būves Alejas ielā 111, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumiem 0500 001 0439 

001 un 0500 001 0439 002, kas atrodas uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās zemes 
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vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0439, Alejas ielā 111, Daugavpilī. 

2.  Izdevumus, kas saistīti ar Būvju nojaukšanu uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0500 001 0439, Daugavpilī, paredzēt Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada 

budžetā. 

3. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam organizēt 

1.punktā minēto Būvju nojaukšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)                                     A.Elksniņš  

 


