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L MUMS 
 

Daugavpil  

    

2019.gada 14.novembr                                                                                Nr.702                                                                              

                                                                                                                  (prot.Nr.35, 38.§)                                                                            
 

Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī,  
nodošanu atsavināšanai un pārdošanu izsol  

                                                                                                                   

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 8.panta trešo un sept to daļu, 
10.pantu, 36.pantu, Zemesgrāmatu apliec bu, nodal juma Nr.100000117921, ņemot vērā 

sertificēta vērtētāja SIA “Eiroeksperts” (kompetences sertifikāts nekustamā pašuma kustamās 
mantas un uzņēmējdarb bas (biznesa) vērtēšanā Nr.1) nekustamā pašuma novērtējumu, 
Daugavpils pilsētas pašvald bas dz vojamo māju privatizācijas un pašuma atsavināšanas 
komisijas 2019.gada 17.septembra sēdes protokolu Nr.9 (13.punkts), Domes pašuma 
komitejas 2019.gada 19.septembra atzinumu, Domes pašuma komitejas 2019.gada 
7.novembra atzinumu, Domes Finanšu komitejas 2019.gada 7.novembra atzinumu, atklāti 
balsojot: 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 

pils tas dome nolemj: 
 

     1.Atļaut atsavināt, pārdodot izsolē, nekustamo pašumu ar kadastra Nr.0500 020 0625 – 

zemesgabalu 3672 m
2
 plat bā, kadastra apz mējums 0500 020 0625, un uz tā esošu dz vojamo 

māju ar 105 dz vokļiem, kadastra apz mējums 0500 020 0622 001, Gaismas ielā 7, 

Daugavpilī (turpmāk Objekts). 
     2. Apstiprināt Objekta nosac to cenu, jeb izsoles sākumcenu 466500,00 EUR (četri simti 
sešdesmit seši tūkstoši pieci simti eiro 00 centi), un izsoles noteikumus.  

     3. Pircējam avanss – 10% apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā divu 

nedēļu laikā kopš izsoles. Gal go norēķinu var veikt gada laikā kopš izsoles dienas. Par atlikto 
maksājumu pircējam jāmaksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 
    4. Ja pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma l guma spēkā stāšanās 
dienas, maksa par atlikto maksājumu pircējam nav jāmaksā. 
    5. Gad jumā, ja uz atsavināmā Objekta izsoli pieteiksies vai izolē piedal sies viens pircējs, 
atsavināmo Objektu pārdot, ja tiek pārsol ta izsoles sākumcena. 
    6. pašuma ties bas uz atsavināmo Objektu pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā nostiprinot 

ķ las ties bas uz Objektu par labu Daugavpils pilsētas pašvald bai pirkuma maksas 
nesamaksātās summas apmērā.  
    7. Objekta pārdošanu izsolē, pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles 
noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētāja: I.Funte, Domes pašuma pārvald šanas departamenta vad tāja.   
Komisijas priekšsēdētājas   
vietnieks:                          A.Nikolajevs, Domes pašuma pārvald šanas departamenta     
                                          Nekustamā pašuma nodaļas vad tājs. 
Komisijas locekļi:             A.Vilcāne, Domes pašuma pārvald šanas departamenta pašuma  
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                                          atsavināšanas un iznomāšanas daļas vad tāja. 
                                          M.Gabrunova, Domes pašuma pārvald šanas departamenta 

Nekustamā 

                                          pašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste; 
                                          S.Kraine, Domes pašuma pārvald šanas departamenta juriste; 

                                          I.Ilarionova, Domes pašuma pārvald šanas departamenta 
Nekustamā 

                                          pašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste. 
    8. L dzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo Objektu, ieskait t Daugavpils pilsētas 

pašvald bas budžetā.     
    9. L dzekļus, kas tiks iegūti no reģistrācijas maksām par atsavināmo Objektu, izmaksāt 
izsoles komisijas locekļu darba apmaksai.     
     

Pielikumā: Izsoles noteikumi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)                                      A.Elksniņš  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
 














