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Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes  

izpilddirektores vietnieka rīkojumā Nr.235  

“Par neapdzīvojamās telpas (garāža) Jelgavas ielā 7,  

Daugavpilī, nomas tiesību izsoles rīkošanu” 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 69.panta pirmās daļas 1., 2. un 6.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.un 2.punktu, 

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi” (turpmāk –Noteikumi) 12., 25. un 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - 

Dome) 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 

18.4. un 18.8.apakšpunktu, Domes izpilddirektores vietnieka rīkojuma (laika zīmogs:09.06.2021. 

16:36:43) Nr.235 “Par neapdzīvojamās telpas (garāža) Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, nomas tiesību 

izsoles rīkošanu” 2.pielikuma “Nomas tiesību izsoles noteikumi” 6.16.apakšpunktu, ņemot vērā to, 

ka uz neapdzīvojamās telpas (garāžā) Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli, kas 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā tika izsludināta Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē 

www.daugavpils.lv, neviens pretendents nepieteicās un līdz ar to 2021.gada 29.jūnijā nomas tiesību 

izsole nenotika, nolēmu:  

     Izdarīt grozījumus Domes izpilddirektores vietnieka rīkojumā Nr.235 “Par neapdzīvojamās telpas 

(garāžā) Jelgavas ielā 7, Daugavpilī, nomas tiesību izsoles rīkošanu” (turpmāk – Rīkojums): 

     1. izteikt Rīkojuma 3.punktā vārdus “Sporta pārvaldes sporta bāzes “Daugavpils ledus halle” 

administratore Leonora Kokiņa” uz vārdiem “Sporta pārvaldes sporta bāzes “Celtnieks” 

administrators Dmitrijs Zakrževskis; 

     2. izteikt Rīkojuma beigu daļu šādā redakcijā: 

“Pielikumā: 1. Publicējamā informācija par nomas objektu. 

              2. Nomas tiesību izsoles noteikumi. 

              3. Nomas līguma projekts.” 

     3. apstiprināt Rīkojuma 1.pielikumu “Publicējama informācija par nomas objektu” jaunā 

redakcijā, pagarinot pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2021.gada 16.jūlijam un nosakot 

pieteikumu atvēršanas datumu - 2021.gada 23.jūlijs.       

     Pielikumā: Publicējama informācija par nomas objektu.   

     Domes izpilddirektore                                                                                                  S.Šņepste 

http://www.daugavpils.lv/

