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Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2011. lēmumā Nr.402  

„Par nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, Daugavpilī, atsavināšanu” 

                                                                     

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, sakarā ar to, ka 26.11.2011. 

izsludinātā izsole nenotika, jo nepieteicās neviens pretendents, ņemot vērā Privatizācijas 

komisijas sēdes 2012.gada 5.janvāra protokolu Nr.1 (7.punkts), atklāti balsojot: PAR – 14 

(V.Azarevičs, V.Butāns, O.Hublarovs, L.Jankovska, Ţ.Kulakova, S.Mihailovs, 

V.Nadeţdins, J.Ostrovska, A.Rimvida-Mickeviča, L.Smikova, M.Truskovskis, V.Širjakovs, 

I.Šķinčs, J.Ustinskovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:  

     1. Izdarīt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 25.augusta lēmumā Nr.402 

„Par nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, Daugavpilī, atsavināšanu”:  

     1.1. pazemināt nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 034 0901, Šūņu ielā 1, Daugavpilī, 

izsoles sākumcenu un noteikt to Ls 100000 (viens simts tūkstoši latu) apmērā; 

     1.2. izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

      „2. Atsavināmā Objekta nosacīto cenu, jeb izsoles sākumcenu apstiprināt                       

Ls 100000 (viens simts tūkstoši latu), t.sk. zemesgabalam – Ls 44000 (četrdesmit četri 

tūkstoši latu), ēkām (būvēm) - Ls 56000 (piecdesmit seši tūkstoši latu)”.  

     2. Lēmuma pielikumā “ Atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, 

Daugavpilī, Izsoles noteikumi” pirmajā lapā sesto rindkopu un septīto rindkopu izteikt šādā 

redakcijā: „Objekta nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 100000 (viens simts tūkstoši 

latu), t.sk. zemesgabala  - Ls 44000 (četrdesmit četri tūkstoši latu), ēku (būvju) - Ls 56000 

(piecdesmit seši tūkstoši latu). 

      Pārdodamā objekta cenas paaugstinajuma „solis” izsoles gaitā – Ls 10000 (desmit 

tūkstoši latu).” 

     3. Attiecīgi mainīt izsoles noteikumu tekstā norādīto nekustamā īpašuma izsoles 

sākumcenu Ls 110000 (viens simts desmit tūkstoši latu) uz Ls 100000 (viens simts tūkstoši 

latu), maksājamo nodrošinājumu Ls 11000 (vienpadsmit tūkstoši latu) uz Ls 10000 (desmit 

tūkstoši latu) un atsavināmā objekta cenas paaugstinājuma soli Ls 11000 (vienpadsmit 

tūkstoši latu) uz Ls 10000 (desmit tūkstoši latu).  

       

 

Domes priekšsēdētāja                       (personiskais paraksts)                                 Ţ.Kulakova

  

 

 
 


