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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: 

1.2. Pasūtītājs un iepircējs: 

Daugavpils novada dome 

Adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV -5401 

Reģ.Nr. 90009117568 

Kontaktpersona Kornēlija Gailīte 

Tālruņa Nr. 65476827 

Faksa Nr. 65476810 

E-pasta adrese kornelija.gailite@dnd.lv 

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 22. novembrim 

plkst.16.30, Rīgas ielā 2, Daugavpils, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta 

sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā noteiktajā adresē līdz iepriekšminētajam 

termiņam. 

1.3.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas 

termiņa, netiek pieņemti (izskatīti) un neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ 

iesniedzējam. 

 1.4. Piedāvājuma noformēšana 

1.4.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda 

iepircēja nosaukums un adrese, pretendenta nosaukums, adrese un atzīme: 

Piedāvājums iepirkumam 

„Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

vērtēšana atsavināšanas vajadzībām” 

identifikācijas Nr. DND 2014/ 28 

1.4.2. Piedāvājums sastāv no pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai 

iepirkumā, un finanšu piedāvājuma. 

1.4.3. Pretendentam jāiesniedz viens oriģināls un divas kopijas, kas ievietoti Nolikuma 

1.4.1.apakšpunktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma oriģinālam un to kopijām jābūt 

cauršūtām atsevišķi tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām 

un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz piedāvājuma oriģināla un to kopijām 

attiecīgi norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”. 

1.4.4. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi 

piedāvājumam pievienojamie dokumenti – pieteikums dalībai iepirkumā, pretendenta 

atlases dokumenti un finanšu piedāvājums. 

1.4.5. Piedāvājums jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

1.4.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

1.4.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

pieteikumu paraksta visas personas, kuras ietilpst personu grupā. 

1.4.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 

norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā 

arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.4.9. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss 

piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 

1.4.10. Iepirkumam iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.2.apakšpunktā noteikto 

gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

 



 

 

 

2. Informācija par iepirkuma dokumentācijas saņemšanu 

2.1. Ar Nolikumu var iepazīties Daugavpils novada domes   12 . kab. Rīgas ielā 2, Daugavpilī,  

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās laikā no plkst.08:00 līdz 

plkst.12:00 un no plkst.12:30 līdz plkst.16:30, bet pirmdienās līdz plkst.18:00 un 

piektdienās līdz plkst.15:30 vai pasūtītāja mājas  www.daugavpilsnovads.lv 

2.2. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma komisija ievietos 

papildus informāciju par iepirkumu, kā arī sniegs atbildes uz pretendentu jautājumiem. 

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

3.1. Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana. 

Vērtējamo nekustamo īpašumu saraksts pievienots Nolikuma 2.pielikumā. 

3.2. Nekustamie īpašumi novērtējami atbilstoši Latvijas īpašuma vērtēšanas standartam LVS– 

401. 

3.3. Paredzamais pakalpojuma izpildes laiks 50 (piecdesmit) dienas no līguma abpusējas 

parakstīšanas dienas. 

3.4. Galvenā iepirkuma priekšmeta 79419000-4 

3.5. Nolikumā noteiktā kārtībā pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma 

priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

4. Prasības pretendentiem 

4.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

4.1.1. Iepirkumā piedāvājumus var iesniegt personas un personu grupas (apvienības), kas piedāvā 

veikt Nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojumu. 

4.1.2. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja šāda 

reģistrācija ir nepieciešama. 

4.1.3. Nolikuma 4.1.2.apakšpunktā noteiktā prasība attiecas uz visiem personu apvienības 

dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība. 

4.1.4. Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, 

kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), 

apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas 

tiek likvidēts. 

4.1.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

4.1.6. Nolikuma 4.1.4.un 4.1.5.apakšpunktā minēto apstākļu esamību Iepirkuma komisija 

pārbaudīs tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

4.2. Tehniskās un profesionālās spējas 

4.2.1.  Pretendentam jābūt sertificētam speciālistam, kuram ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts nekustamo īpašumu vērtēšanā. 

4.2.2. Pretendentam jābūt sertificētam speciālistam, kurš kompetents sniegt pakalpojumus kā 

augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs. 

5. Iesniedzamie dokumenti 

5.1. Pretendentu atlases dokumenti 

5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos sniegt 

pakalpojumu saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, 

kurām ir tiesības pārstāvēt pretendentu. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam 

(jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, 



 

 

piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. Pieteikumu dalībai 

iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Nolikuma 1.pielikums). 

5.1.2. Pretendenta un personas, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību, Komercreģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta, vai līdzvērtīgas komercdarbību 

vai saimniecisko darbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības 

kopija, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama. 

5.1.3. Vispārēja informācija par pretendentu (Nolikuma 3.pielikums). 

5.1.4. Informācija par  personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, un par piesaistītajiem partneriem un 

apakšuzņēmējiem nododamiem darbiem un nododamo darbu apjomu (norādot naudas 

izteiksmē un procentuāli) (Nolikuma 4.pielikums). 

5.1.5. Pretendenta piedāvātā speciālista sertifikāta kopija nekustamā īpašuma vērtēšanā. 

5.1.6. Pretendenta piedāvātā speciālista sertifikāta kopija, kas apliecina kompetenci sniegt 

pakalpojumus kā augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājam. 

5.1.7. Ja konkrētā līguma izpildei piegādātājs paredzējis izmantot citu uzņēmēju iespējas, tai 

skaitā speciālistu, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav pretendenta darba ņēmējs, tad 

kā pierādījums šim faktam jāiesniedz šo uzņēmēju un/vai darba ņēmēju apliecinājums vai 

vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

 

5.2. Finanšu piedāvājums 

5.2.1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam. 

5.2.2. Finanšu piedāvājumā kopējo cenu norāda EUR. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas, 

maksājumi un visas ar konkrētā pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. 

6. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 

6.1. Iepirkuma komisija veic pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam (turpmāk – PIL) un Nolikumam. Pretendentu piedāvājumus, 

kas ir tikuši atzīti par neatbilstošiem pretendentu atlases vai finanšu piedāvājumu 

atbilstības pārbaudes laikā, Iepirkuma komisija tālāk neizskata un noraida pretendenta 

piedāvājumu kā neatbilstošu Nolikuma prasībām. 

6.2. Iepirkuma komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības tam Pretendentam, kura piedāvājums 

ir ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un PIL noteiktajām 

prasībām. 

6.3. Ja Iepirkuma komisija, pārbaudot Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.1.5.apakšpunktā 

minētajam atlases kritērijam, konstatē Pretendentam Nolikuma 4.1.5.apakšpunktā minēto 

nodokļu parādu esamību, Iepirkuma komisija pieprasīs Pretendentam iesniegt apliecinātu 

izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka 

Pretendentam pēc Iepirkuma komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro. Termiņš minētās informācijas iesniegšanai tiks noteikts 10 darbdienas 

pēc informācijas pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja pretendents 

pasūtītāja noteiktajā termiņā nebūs iesniedzis minēto apliecinājumu, pasūtītājs izslēgs 

pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā. 

6.4. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

7. Iepirkuma līgums 

7.1. Pasūtītājs slēgs izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un 6.pielikumu „Līguma projekts”. 

7.2. Iepirkuma līgumā netiks paredzēts avansa maksājums. 

 



 

 

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

8.1.1. Pieaicināt ekspertu pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī 

piedāvājumu vērtēšanai. 

8.1.2. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.1.3. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

8.1.4. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

8.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu 

bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai 

pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, 

kas iesniegti Iepirkuma komisijai. 

8.2.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 

8.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

8.2.4. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu un atbildes uz piegādātāju jautājumiem. 

8.2.5. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

8.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 

par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vai izbeigšanu. 

9. Pretendenta tiesības un pienākumi 

9.1. Pretendenta tiesības 

9.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

9.1.3. PIL noteiktos termiņos un kārtībā iesniegt iebildumus par Nolikumu. 

9.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
9.1.5. Pretendents var 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājumu 

atvēršanas sanāksmes protokola kopiju. 

9.2. Pretendenta pienākumi 

9.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

9.2.3. Sekot līdzi pasūtītāja interneta adresē www.daugavpilsnovads.lv  ievietotajai informācijai 

un iespējamai papildu informācijai par iepirkumu, kā arī sniegtajām atbildēm uz 

piegādātāju jautājumiem. 

9.2.4. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. 

9.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

9.2.6. Pretendentam, kura piedāvājumu izvēlas Iepirkuma komisija, 5 (piecu) darbdienu laikā, 

skaitot no uzaicinājuma saņemšanas dienas, jāparaksta līgums. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  



 

 

1. pielikums 
Iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

vērtēšana atsavināšanas vajadzībām”, 

identifikācijas Nr. DND 2014/28, 

nolikumam  

Iepirkuma identifikācijas  

PIETEIKUMS 

Pretendents  __________________________________________________________________  

pretendenta nosaukums 

pretendenta adrese 

vienotais reģistrācijas Nr. 

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt pakalpojumu 

saskaņā ar iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas 

vajadzībām”, identifikācijas Nr. DND 2014/ 28, dokumentu prasībām un piekrītot visiem iepirkuma 

noteikumiem par kopējo līguma summu: 

(kopējā piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN) skaitļos un vārdos) 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

- apņemamies ievērot visas iepirkuma prasības; 

- apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā 

pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un 

pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā. 

Z.v.  ____________________________________________  

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts



 

 

2. pielikums 

Iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

vērtēšana atsavināšanas vajadzībām” 

identifikācijas Nr. DND 2014/28, 

nolikumam 

Vērtējamo nekustamo īpašumu saraksts 

 
 

Nr.p.k. 
Īpašuma nosaukums, adrese, sastāvs 

1. Nekustamais īpašums „Dimčiks”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4442 003 

0023, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 003 0023      1.15 ha platībā. 

2. Nekustamais īpašums „Dzirvaniški”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs  4442 

001 0001, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 001 0215     2.31 ha platībā. 

3. Nekustamais īpašums „Melnalkšņi”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4442 

005 0022, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 005 0022      0.36  ha platībā 

 

4. 

Nekustamais īpašums „Skromāni”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4442 005 

0021, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 005 0120      4.09 ha platībā, uz 

kura atrodas mežs 1,22 ha platībā 

 

5. 

Nekustamais īpašums „Zapoļki”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4442 002 

0053, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 002 0053      5.88 ha platībā, uz 

kura atrodas mežs 2.40 ha platībā 

6. Nekustamais īpašums Labecka mājas, Demenes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4450 

008 0111, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 008 0111      1.19  ha platībā 

 

7. 

Nekustamais īpašums Peviški 1, Demenes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4450 006 

0261, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4450 006 0259  1.07 ha un       

4450 006 0260  1.01  ha platībā 

8. Nekustamais īpašums Melnalkšņi, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4452 001 

0083, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 001 0144     7.49  ha  

9. Nekustamais īpašums Lauri,  Dubnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4452 004 0532, 

kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 004 0532     3.5 ha platībā 

10. Nekustamais īpašums „153”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 

4460 004 0755, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0755   0.0575  ha 

platībā 

11. Nekustamais īpašums „283”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 

4460 004 1360, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1360     0.0486  ha 

platībā 

12. Nekustamais īpašums „344”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 

4460 004 1411, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1411   0.0638 ha 

platībā 

13. Nekustamais īpašums  Jubilejas 3A,  Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4460 

004 0570, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0570     0.0983 ha platībā 

14. Nekustamais īpašums „302”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 

4460 004 1376, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004  1376     0.068  ha 

platībā 

15. Nekustamais īpašums „362”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4460 

004 1987, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1987     0.062  ha platībā 

16. Nekustamais īpašums „180”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4460 

004 1865, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1865    0.067  ha platībā 

17. Nekustamais īpašums „22”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4460 

004 1690, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1690     0.0824  ha platībā 

18. Nekustamais īpašums „19”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 

4460 004 1152, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1152     0.0596  ha 

platībā 

19. Nekustamais īpašums „146”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4460 

004 1828, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1828     0.0627  ha platībā 

 



 

 

20. Nekustamais īpašums „Līdumnieki 8G”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 

4460 003 0254, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0160     0.2107  ha 

platībā 

21. Nekustamais īpašums „Kirsani 1”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4460 004 

0579, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1119     1.73  ha platībā 

22 Nekustamais īpašums Skaitas-1,  Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4460 004  

1022, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004  2468     0.8390  ha platībā 

23 Nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.1, Kalkūnes iela 9, Kalkūni,  Kalkūnes pagasts, Daugavpils 

novads, kadastra numurs 4460 900 0479 

24. Nekustamais īpašums  Kalupes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4462 002 0270, kas 

sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 002 0270     0.6 ha  platībā 

25. Nekustamais īpašums  „Kurmīši”, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4462 002 

0222, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 002 0372    2.32 ha  platībā 

26. Nekustamais īpašums  „Kalupes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4462 002 0218, kas 

sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 002 0371     4.75 ha  platībā  

27. Nekustamais īpašums „21”, Laucese, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4464 

001 0376, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4464 001 0376    0.0595 ha 

platībā.   

28. Nekustamais īpašums „122”, Laucese, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4464 

001 0469, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4464 001 0469    0.1152 ha 

platībā. 

29. Nekustamais īpašums Jaunatnes iela 10, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4464 0015 0547, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44464 0015 

0547      0.0835 ha platībā.   

30. Nekustamais īpašums Skaras, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4464 005 

0607, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44464 005 0607      0.46 ha 

platībā.   

31. Nekustamais īpašums „10”, Kooperators, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 

4468 008 0161, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 008 0161    0.0547  ha 

platībā 

32. Nekustamais īpašums Jaunmurri, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 004 

0300, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 004 0300     0.66  ha platībā 

33. Nekustamais īpašums „Orbidāni”, Cirši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4474 

003 0004, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 003 0069     1.03  ha platībā. 

34. Nekustamais īpašums  „295”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 

4474 001 0364, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0364    0.0657  ha 

platībā. 

 

35. Nekustamais īpašums „Sniedzes”,ar kadastra numuru 4476 002 0083, Mālgals, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads, kas sastāv no  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  4476 002 0083    2.9 ha 

platībā. 

36. Nekustamais īpašums „ Zeltlapas”,ar kadastra numuru 4476 005 0116, Zaķupūrs, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads, kas sastāv no  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  4476 005 0613    0.24 

ha platībā 

37. Nekustamais īpašums „Veikals”,   ar kadastra numuru 4496 005 0277,  Červonka, Vecsalienas 

pagasts, Daugavpils novads, kas sastāv no  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  4496 005 0277     

0.1951  ha  platībā. 

38. Nekustamais īpašums „Sprukti”,   ar kadastra numuru 4496 002 0105, Vecsalienas pagasts, 

Daugavpils novads, kas sastāv no  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  4496 002 0105      1.05  

ha  platībā. 

39. Nekustamais īpašums Vaboles pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4494 001 0203, kas 

sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4494 001 0203     1.82  ha platībā 

40. Nekustamais īpašums  „Meimuri”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra numuru  

4486 004 0146 , kas sastāv no  divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu   4486 004 0146   

1.13 ha platībā  un   ar kadastra apzīmējumu   4486 004 0147   2,58 ha platībā   

41. Nekustamais īpašums  „Elvīras”, Šengeida, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra 



 

 

numuru  4486 003 0009 , kas sastāv no  divām  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem   4486 

003 0111     2.46  ha  platībā. un 4486 003 0133   9,32 ha platībā 

42. Nekustamais īpašums  „Šengeida 18P”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra 

numuru  4486 004 0214 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4486 004 

0273     0.2755  ha  platībā. 

43. Nekustamais īpašums  „Kaušeļi 1”, Sventes pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra numuru  4488 

002 0271 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4488 002 0271    0.43  ha  

platībā. 

44. Dzīvokļa  īpašums   - Daugavpils iela 7-14, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads ar kadastra 

numuru 4488 900 0153  

45. Nekustamais īpašums  „Žalkši”, Višķu pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra numuru  4498 003  

0094 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4498 003 0178    5.34  ha  

platībā, uz kura atrodas mežs 4.03 ha platībā 

46. Nekustamais īpašums  „Krūzes”, Višķu pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra numuru  4498 005 

0485 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4498 005 0276    8.85 ha  

platībā 

47. Nekustamais īpašums  „Kazenes”, Višķu pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra numuru  4498 004 

0129 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4498 004 0241    1.9  ha  platībā 

48. Nekustamais īpašums  „Sprīdīši”, Višķu pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra numuru  4498 005 

0027 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4498 005 0280    2.  ha  platībā 

49. Nekustamais īpašums  „Lati”, Arone, Sventes pagasts, Daugavpils novads ar kadastra numuru  

4488 003 0237, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 003 0237    

2.08 ha platībā un  būves ar kadastra apzīmējumu 4488 003 0237 008 

50. Nekustamais īpašums  „Biķernieki”, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads,  ar kadastra 

numuru 4446 001 0470, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra numuru 4446 001 

0470  0.12 ha un vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0470  001 

51. Nīcgales vecā pamatskola, Skolas iela 19, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads;  ar 

kadastra numuru 4476 005 0465, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4476 005 0465    1.1887 ha platībā,  nedzīvojamās ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 4476 005 0465 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 4476 005 

0465 002; 003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pielikums 
Iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

vērtēšana atsavināšanas vajadzībām”, 

identifikācijas Nr. DND 2014/28, 



 

 

nolikumam 

Vispārēja informācija par pretendentu 
 

1. Nosaukums, reģ.Nr. 

(fiz. personām: vārds, uzvārds, personas kods): 

 

2. Adrese (juridiskā un biroja):  

3. Kontaktpersona:  

4. Telefons:  

5. Fax:  

6. E-pasts:  

7. Reģistrācijas vieta:  

8. Reģistrācijas gads:  

9. Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):  

10. Finanšu rekvizīti:  

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 



 

 

4.pielikums 
Iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

vērtēšana atsavināšanas vajadzībām”, 

identifikācijas Nr. DND 2014/28, 

nolikumam 

Informācija par personām, uz kuru iespējām kandidāts vai pretendents 

balstās un par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem* 
 

1. Nosaukums, reģistrācijas Nr. (vai vārds, 

uzvārds, personas kods): 

 

2. Juridiskā adrese:  

3. Kontaktpersona:  

4. Telefons:  

5. Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai 

persona (speciālists), uz kuru iespējām 

pretendents balstās) 

 

6. Apakšuzņēmēja / partnera paredzēto 

darbu īss apraksts 

 

7. Nododamo darbu vērtība Ls (bez PVN):  

8. Darbu apjoms %  

*   -   apakšuzņēmēji,   kuru   sniedzamo   pakalpojumu   vērtība   ir   vismaz   20   procenti   no   kopējās 

iepirkuma līguma vērtības. 

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. pielikums 
Iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

vērtēšana atsavināšanas vajadzībām”, 

identifikācijas Nr. DND 2014/28, 

nolikumam 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

1. Nekustamais īpašums „Dimčiks”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4442 003 0023, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 

003 0023      1.15 ha platībā. 

Summa 

(EUR) 

2. Nekustamais īpašums „Dzirvaniški”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs  4442 001 0001, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 

001 0215     2.31 ha platībā. 

 

3. Nekustamais īpašums „Melnalkšņi”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4442 005 0022, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 

005 0022      0.36  ha platībā 

 

 

4. 

Nekustamais īpašums „Skromāni”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4442 005 0021, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 

005 0120      4.09 ha platībā, uz kura atrodas mežs 1,22 ha platībā 

 

 

5. 

Nekustamais īpašums „Zapoļki”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4442 002 0053, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 

002 0053      5.88 ha platībā, uz kura atrodas mežs 2.40 ha platībā 

 

6. Nekustamais īpašums Labecka mājas, Demenes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4450 008 0111, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 

008 0111      1.19  ha platībā 

 

 

7. 

Nekustamais īpašums Peviški 1, Demenes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4450 006 0261, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 4450 006 0259  1.07 ha un       4450 006 0260  1.01  ha platībā 

 

8. Nekustamais īpašums Melnalkšņi, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4452 001 0083, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 

001 0144     7.49  ha  

 

9. Nekustamais īpašums Lauri,  Dubnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 

4452 004 0532, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 004 0532     

3.5 ha platībā 

 

10. Nekustamais īpašums „153”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

kadastra numurs 4460 004 0755, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 0755   0.0575  ha platībā 

 

11. Nekustamais īpašums „283”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

kadastra numurs 4460 004 1360, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 1360     0.0486  ha platībā 

 

12. Nekustamais īpašums „344”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

kadastra numurs 4460 004 1411, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 1411   0.0638 ha platībā 

 

13. Nekustamais īpašums  Jubilejas 3A,  Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4460 004 0570, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 0570     0.0983 ha platībā 

 

14. Nekustamais īpašums „302”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

kadastra numurs 4460 004 1376, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004  1376     0.068  ha platībā 

 

15. Nekustamais īpašums „362”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4460 004 1987, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 1987     0.062  ha platībā 

 

16. Nekustamais īpašums „180”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4460 004 1865, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 1865    0.067  ha platībā 

 



 

 

17. Nekustamais īpašums „22”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4460 004 1690, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 1690     0.0824  ha platībā 

 

18. Nekustamais īpašums „19”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

kadastra numurs 4460 004 1152, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 004 1152     0.0596  ha platībā 

 

19. Nekustamais īpašums „146”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4460 004 1828, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 1828     0.0627  ha platībā 

 

20. Nekustamais īpašums „Līdumnieki 8G”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, 

kadastra numurs 4460 003 0254, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4460 003 0160     0.2107  ha platībā 

 

21. Nekustamais īpašums „Kirsani 1”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4460 004 0579, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

004 1119     1.73  ha platībā 

 

22 Nekustamais īpašums Skaitas-1,  Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4460 004  1022, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 

004  2468     0.8390  ha platībā 

 

23 Nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.1, Kalkūnes iela 9, Kalkūni,  Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads, kadastra numurs 4460 900 0479 

 

24. Nekustamais īpašums  Kalupes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4462 

002 0270, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 002 0270     0.6 

ha  platībā 

 

25. Nekustamais īpašums  „Kurmīši”, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4462 002 0222, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 

002 0372    2.32 ha  platībā 

 

26. Nekustamais īpašums  „Kalupes pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4462 

002 0218, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 002 0371     

4.75 ha  platībā  

 

27. Nekustamais īpašums „21”, Laucese, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4464 001 0376, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 001 0376    0.0595 ha platībā.   

 

28. Nekustamais īpašums „122”, Laucese, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4464 001 0469, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

4464 001 0469    0.1152 ha platībā. 

 

29. Nekustamais īpašums Jaunatnes iela 10, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils 

novads, kadastra numurs 4464 0015 0547, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 44464 0015 0547      0.0835 ha platībā.   

 

30. Nekustamais īpašums Skaras, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 

4464 005 0607, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44464 

005 0607      0.46 ha platībā.   

 

31. Nekustamais īpašums „10”, Kooperators, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, 

kadastra numurs 4468 008 0161, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4468 008 0161    0.0547  ha platībā 

 

32. Nekustamais īpašums Jaunmurri, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4468 004 0300, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 

004 0300     0.66  ha platībā 

 

33. Nekustamais īpašums „Orbidāni”, Cirši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, kadastra 

numurs 4474 003 0004, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 003 

0069     1.03  ha platībā. 

 

34. Nekustamais īpašums  „295”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 

kadastra numurs 4474 001 0364, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4474 001 0364    0.0657  ha platībā. 

 

 



 

 

35. Nekustamais īpašums „Sniedzes”,ar kadastra numuru 4476 002 0083, Mālgals, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, kas sastāv no  zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu  4476 002 0083    2.9 ha platībā. 

 

36. Nekustamais īpašums „ Zeltlapas”,ar kadastra numuru 4476 005 0116, Zaķupūrs, 

Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, kas sastāv no  zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu  4476 005 0613    0.24 ha platībā 

 

37. Nekustamais īpašums „Veikals”,   ar kadastra numuru 4496 005 0277,  Červonka, 

Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, kas sastāv no  zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu  4496 005 0277     0.1951  ha  platībā. 

 

38. Nekustamais īpašums „Sprukti”,   ar kadastra numuru 4496 002 0105, Vecsalienas 

pagasts, Daugavpils novads, kas sastāv no  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  

4496 002 0105      1.05  ha  platībā. 

 

39. Nekustamais īpašums Vaboles pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4494 001 

0203, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4494 001 0203     1.82  ha 

platībā 

 

40. Nekustamais īpašums  „Meimuri”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads  ar 

kadastra numuru  4486 004 0146 , kas sastāv no  divām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu   4486 004 0146   1.13 ha platībā  un   ar kadastra apzīmējumu   4486 004 

0147   2,58 ha platībā   

 

41. Nekustamais īpašums  „Elvīras”, Šengeida, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads  

ar kadastra numuru  4486 003 0009 , kas sastāv no  divām  zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem   4486 003 0111     2.46  ha  platībā. un 4486 003 0133   9,32 ha platībā 

 

42. Nekustamais īpašums  „Šengeida 18P”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads  ar 

kadastra numuru  4486 004 0214 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4486 004 0273     0.2755  ha  platībā. 

 

43. Nekustamais īpašums  „Kaušeļi 1”, Sventes pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra 

numuru  4488 002 0271 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4488 002 0271    0.43  ha  platībā. 

 

44. Dzīvokļa  īpašums   - Daugavpils iela 7-14, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils 

novads ar kadastra numuru 4488 900 0153  

 

45. Nekustamais īpašums  „Žalkši”, Višķu pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra 

numuru  4498 003  0094 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4498 003 0178    5.34  ha  platībā, uz kura atrodas mežs 4.03 ha platībā 

 

46. Nekustamais īpašums  „Krūzes”, Višķu pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra 

numuru  4498 005 0485 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4498 005 0276    8.85 ha  platībā 

 

47. Nekustamais īpašums  „Kazenes”, Višķu pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra 

numuru  4498 004 0129 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4498 004 0241    1.9  ha  platībā 

 

48. Nekustamais īpašums  „Sprīdīši”, Višķu pagasts, Daugavpils novads  ar kadastra 

numuru  4498 005 0027 , kas sastāv no  vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4498 005 0280    2.  ha  platībā 

 

49. Nekustamais īpašums  „Lati”, Arone, Sventes pagasts, Daugavpils novads ar 

kadastra numuru  4488 003 0237, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4488 003 0237    2.08 ha platībā un  būves ar kadastra 

apzīmējumu 4488 003 0237 008 

 

50. Nekustamais īpašums  „Biķernieki”, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads,  ar 

kadastra numuru 4446 001 0470, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra numuru 4446 001 0470  0.12 ha un vienas ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 4446 001 0470  001 

 

51. Nīcgales vecā pamatskola, Skolas iela 19, Nīcgale, Nīcgales pagasts, 

Daugavpils novads;  ar kadastra numuru 4476 005 0465, kas sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465    1.1887 ha platībā,  

nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465 001 un divām 

 



 

 

palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 4476 005 0465 002; 003. 

 Summa kopā bez PVN (EUR)  

Cenā iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, izņemot PVN. Piedāvātajā 

līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pasūtījuma pilnīgai izpildei 

 

 

 

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 

 


