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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

 

2019.gada 14.novembrī                                                                                  Nr.709 

                                                                                                                       (prot.Nr.35, 45.§)                                                 

                                                                                                   

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu 

ierakstīšanu zemesgrāmatā 
     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa 

īpašuma likuma 6.pantu, sakarā ar to, ka dzīvojamo māju Jelgavas ielā 23, Daugavpilī, 

dzīvokļu īpašumi Nr.1,20,21,32,38,41,49,52, Ludzas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.1,2, Malu ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.21,41,52,55,78,81,91, Muitas iela 4, 

Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.1,2,4,5, Muitas ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.3,8,10, Piekrastes ielā 27, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.1,15,21,30,33,51,59,60, 

Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.17,31,54,58,73,84, Plāteru ielā 10, 

Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi Nr.1,4,5,6, Rēzeknes ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumi 

Nr.16,24,26,30,66 netika privatizēti, un tie atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības 

grāmatvedības uzskaitē, atklāti balsojot: PAR – 14 (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. Reģistrēt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 

vārda (reģ.Nr.90000077325) šādus dzīvokļu īpašumus: 

     1.1. Jelgavas ielā 23, Daugavpilī: 

     1.1.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 323/25320 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.20, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.20, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 315/25320 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.3. dzīvokļa īpašumu Nr.21, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.21, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 428/25320 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.4. dzīvokļa īpašumu Nr.32, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.32, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 312/25320 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.5. dzīvokļa īpašumu Nr.38, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.38, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 394/25320 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.6. dzīvokļa īpašumu Nr.41, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.41, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 315/25320 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.1.7. dzīvokļa īpašumu Nr.49, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.49, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 426/25320 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.1.8. dzīvokļa īpašumu Nr.52, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.52, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 3606, 2805 m² platībā 321/25320 kopīpašuma 

domājamā daļa. 

    1.2. Ludzas ielā 7, Daugavpilī: 

    1.2.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, māju (kadastra 

apzīmējumi 05000048210001; 002), palīgceltņu un zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 

004 8210, 407m² platībā 474/1467 kopīpašuma domājamās daļas; 

     1.2.2. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, māju (kadastra 

apzīmējumi 05000048210001; 002), palīgceltņu un zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 

004 8210, 407m² platībā 559/1467 kopīpašuma domājamās daļas. 

     1.3. Malu ielā 15, Daugavpilī: 

     1.3.1. dzīvokļa īpašumu Nr.21, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.21, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 332/51964 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.2. dzīvokļa īpašumu Nr.41, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.41, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 333/51964 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.3. dzīvokļa īpašumu Nr.52, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.52, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 460/51964 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.4. dzīvokļa īpašumu Nr.55, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.55, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 459/51964 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.5. dzīvokļa īpašumu Nr.78, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.78, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 534/51964 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.6. dzīvokļa īpašumu Nr.81, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.81, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 533/51964 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.3.7. dzīvokļa īpašumu Nr.91, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.91, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0701, 6840 m² platībā 464/51964 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.4. Muitas ielā 4, Daugavpilī: 

     1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0310, 1225 m² platībā 439/2071 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.2. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0310, 1225 m² platībā 445/2071 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.3. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0310, 1225 m² platībā 385/2071 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.4.4. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0310, 1225 m² platībā 390/2071 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.5. Muitas ielā 8, Daugavpilī: 

     1.5.1. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 009 0309, 1520 m² platībā 484/5429 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.5.2. dzīvokļa īpašumu Nr.8, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.8, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 009 0309, 1520 m² platībā 424/5429 kopīpašuma domājamās 

daļas; 
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     1.5.3. dzīvokļa īpašumu Nr.10, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.10, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 009 0309, 1520 m² platībā 474/5429 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.6. Piekrastes ielā 27, Daugavpilī: 

     1.6.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 358/26657 kopīpašuma domājamās 

daļas; 

     1.6.2. dzīvokļa īpašumu Nr.15, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.15, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 597/26657 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.3. dzīvokļa īpašumu Nr.21, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.21, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 448/26657 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.4. dzīvokļa īpašumu Nr.30, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.30, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 451/26657 kopīpašuma 

domājamā daļa; 

     1.6.5. dzīvokļa īpašumu Nr.33, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.33, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 588/26657 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.6. dzīvokļa īpašumu Nr.51, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.51, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 370/26657 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.7. dzīvokļa īpašumu Nr.59, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.59, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 374/26657 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.6.8. dzīvokļa īpašumu Nr.60, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.60, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0527, 3356 m² platībā 372/26657 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.7. Piekrastes ielā 35, Daugavpilī: 

     1.7.1. dzīvokļa īpašumu Nr.17, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.17, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 527/52796 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.7.2. dzīvokļa īpašumu Nr.31, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.31, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 527/52796 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.7.3. dzīvokļa īpašumu Nr.54, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.54, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 458/52796 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.7.4. dzīvokļa īpašumu Nr.58, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.58, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 653/52796 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.7.5. dzīvokļa īpašumu Nr.73, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.73, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 849/52796 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.7.6. dzīvokļa īpašumu Nr.84, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.84, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0412, 7588 m² platībā 532/52796 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.8. Plāteru ielā 10, Daugavpilī: 

     1.8.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 039 1806, 3661 m² platībā 303/2070 kopīpašuma 

domājamās daļas; 
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     1.8.2. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 039 1806, 3661 m² platībā 153/2070 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.8.3. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 039 1806, 3661 m² platībā 256/2070 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.8.4. dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, mājas, palīgceltņu un 

zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 039 1806, 3661 m² platībā 149/2070 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     1.9. Rēzeknes ielā 1, Daugavpilī: 

     1.9.1. dzīvokļa īpašumu Nr.16, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.16, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0604, 3132 m² platībā 653/38104 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.9.2. dzīvokļa īpašumu Nr.24, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.24, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0604, 3132 m² platībā 540/38104 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.9.3. dzīvokļa īpašumu Nr.26, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.26, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0604, 3132 m² platībā 339/38104 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.9.4. dzīvokļa īpašumu Nr.30, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.30, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0604, 3132 m² platībā 540/38104 kopīpašuma 

domājamās daļas; 

     1.9.5. dzīvokļa īpašumu Nr.66, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.66, mājas un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0604, 3132 m² platībā 334/38104 kopīpašuma 

domājamās daļas. 

     2. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam veikt 

nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.punktā norādīto dzīvokļu īpašumu reģistrēšanai 

zemesgrāmatā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts) 

 

 

 

A.Elksniņš 

 


