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                                                                              1.pielikums  

                                                                              Apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes                     

izpilddirektores  rīkojumu Nr.288 

(Dokumenta datums ir tā elektroniskās 

parakstīšanas datums) 

“Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes  

izpilddirektores vietnieka rīkojumā Nr.235  

“Par neapdzīvojamās telpas (garāžā) Jelgavas 

ielā 7, Daugavpilī, nomas tiesību izsoles 

rīkošanu”” 

 

        

Publicējama informācija par nomas objektu 

Nekustamā īpašuma adrese Jelgavas iela 7, Daugavpils  

Nomas objekta veids Neapdzīvojamā telpa -garāža  

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 003 2501 

Būves kadastra apzīmējums(-i)/telpu grupas 0500 003 2501 002 (telpu grupa 006) 

Zemesgabala platība (m²) 20015 m2 -  iznomājamas 169/44434 domājamās daļas   

Iznomājamā telpu platība (m2) 16,9 m2 

Lietošanas mērķis  Garāža 

Atzīme „kultūras piemineklis” Nav 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa (euro) 

(PVN jāmaksā papildus) par 1 m2 mēnesī 

1,53 euro 

Zemes nomas maksa euro gadā  (PVN jāmaksā 

papildus) 

1,5 % apmērā no zemes gabala 169/44434 domājamās daļas 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos 

noteiktā minimālā nomas maksas apmērā (28 EUR gadā) 

Iznomāšanas termiņš (gadi)  3 gadi 

Nomas līguma pagarināšana Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas 

objektā  (euro) 

Nav nepieciešami  

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu 

apakšnomā 

Nav tiesību  

Citi iznomāšanas nosacījumi Nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu nomnieks 

maksā papildus  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska Rakstiska 

                      pirmā vai atkārtotā Pirmā 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas 

termiņš*   

Līdz 2021.gada 16.jūlijam 

Nomas tiesības tiks piešķirtas rakstiskā izsolē:  

                       nomas pieteikuma iesniegšanas 

vieta 

Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 

Īpašuma pārvaldīšanas departamentam. 

Dokumenti izsolei ir nosūtāmi pa pastu. 

                       reģistrēšanas kārtība Pieteikumu saņemšanas secībā 

                       pieteikuma atvēršanas datums 2021.gada 23.jūlijs 

                       laiks, vieta  Daugavpils pilsētas domes Konferenču zālē, plkst.11.00  

Saistībā ar Covid – 19 izplatību valstī ieviestajiem 

ierobežojumiem nomas tiesību pretendentam jāinformē par tā 

piedalīšanos izsolē klātienē vismaz 30 minūtes pirms izsoles 

sākuma (tālr.65404354, 65404348) 

Nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumi  Pielikumā 

Nomas līguma projekts Pielikumā 

Nomas objekta apskates vieta un laiks Iepriekš vienojoties pa tālruni  65407191 vai 29339959 - 

Leonora Kokiņa 

Nomas objekta īpašnieks Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, 
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juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils. 

Nomas objekta iznomātājs (nosaukums, reģ. 

numurs, adrese) 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” 

reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese:  

Stacijas iela 47A, Daugavpils 

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis,  

e-pasts) 

A.Vilcāne 65404348, I.Ašpize 65404354, 

irina.aspize@daugavpils.lv  
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