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Daugavpil  

 

2019.gada 14.novembr                                                                                     Nr.708 

                                                                                                                        (prot.Nr.35, 44.§)  

Par dzīvojamās mājas Komunālā ielā 5, Daugavpilī,  
dzīvokļa īpašuma Nr.4 izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un sept to daļu, 10.panta pirmo daļu, 

30.pantu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumu Nr.377, ņemot vērā 
Daugavpils pilsētas pašvald bas dz vojamo māju privatizācijas un pašuma atsavināšanas 
komisijas 2019.gada 22.oktobra sēdes protokolu Nr.10 (14.punkts), 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. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra numurs 0500 900 

3943, Komunālā ielā 5, Daugavpilī, kura sastāvā ietilpst dz voklis Nr.4 34.5 m² plat bā, 

māju (kadastra apz mējums 0500 013 4507 001; 002), būvju (kadastra apz mējumi 0500 013 
4507 003; 004; 011) un zemes gabala 1081 m² plat bā ar kadastra Nr.0500 013 4507  
345/3930 kop pašuma domājamās daļas, nosac to cenu jeb izsoles sākumcenu 2800 EUR 

apmērā, t.sk. zemes gabala 345/3930 kop pašuma domājamo daļu – 475 EUR. 

     2. Apstiprināt atsavināmā objekta - dz vokļa pašuma Nr.4, kadastra numurs 0500 900 

3943, Komunālā ielā 5, Daugavpil , izsoles noteikumus. 

     Izpirkšanas termiņi:  Avanss – 10% no izsolē piedāvātās augstākās summas jāsamaksā 
divu nedēļu laikā kopš izsoles. Gal go norēķinu var veikt viena gada laikā kopš izsoles dienas. 

Par atlikto maksājumu jāmaksā 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas 
daļas un par pirkuma l gumā noteikto maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 
0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

     Ja Pircējs samaksā visu pirkuma maksu mēneša laikā no pirkuma l guma spēkā stāšanās 
dienas, maksa par atlikto maksājumu Pircējam nav jāmaksā. 

     3. pašuma ties bas uz atsavināmo objektu Pircējs var reģistrēt zemesgrāmatā pēc visas 
izsolē nosol tās summas samaksas. 

     4. Gad jumā, ja uz izsoli pieteiksies vai izsolē piedal sies viens pretendents, atsavināmo 
dz vokļa pašumu Nr.4 Komunālā ielā 5, Daugavpil , pārdot, ja tiek pārsol ta izsoles 

sākumcena.  

     5. Izsoles komisijai pārdot dz vokļa pašumu Nr.4, kadastra numurs 0500 900 3943, 

Komunālā ielā 5, Daugavpil , pamatojoties uz šim lēmumam pievienotajiem izsoles 
noteikumiem. 

     6. L dzekļus, kas iegūti par atsavināmo objektu, ieskait t Daugavpils pilsētas pašvald bas 
budžetā. 
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     Pielikumā: Dz vokļa pašuma Nr.4, kadastra Nr.0500 900 3943, Komunālā ielā 5, 

Daugavpil , izsoles noteikumi. 

 

Domes priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                                           A.Elksniņš 

 

 

 

 

 












