
 

Izsoles rezultāti 

 

Nomas objekta adrese : Tabores pagasts, Daugavpils novads 

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4492 

005 0187 4.8 ha platībā  

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 241.20 euro bez PVN  

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi 

Iznomātājs: Daugavpils novada dome 

Izsoles rezultāti: 2021.gada 23.martā juridiska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN- EUR 409.20  (četri simti deviņi euro 20 centi) 

 

Nomas objekta adrese : Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4460 

003 0282 1.2 ha platībā  

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 62.16 euro bez PVN  

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi 

Iznomātājs: Daugavpils novada dome 

Izsoles rezultāti: 2021.gada 23.martā fiziska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN- EUR 68.16  (sešdesmit astoņi euro 16 centi) 

 

Nomas objekta adrese : Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4460 

003 0284 0.91 ha platībā  

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 47.14 euro bez PVN  

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi 

Iznomātājs: Daugavpils novada dome 

Izsoles rezultāti: 2021.gada 23.martā fiziska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN- EUR 52.14  (piecdesmit divi euro 14 centi) 

 

Nomas objekta adrese : Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 

4460 004 0434 0.78 ha platībā  

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 40.40 euro bez PVN  

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi 

Iznomātājs: Daugavpils novada dome 

Izsoles rezultāti: 2021.gada 23.martā fiziska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN- EUR 108.40  (viens simts astoņi euro 40 

centi) 

 

Nomas objekta adrese : Kalupes pagasts, Daugavpils novads 

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 

4462 006 0207 0.7 ha platībā  

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 44.63 euro bez PVN  

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi 

Iznomātājs: Daugavpils novada dome 

Izsoles rezultāti: 2021.gada 23.martā fiziska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN- EUR 49.63  (četrdesmit deviņi euro 63 centi) 

 

Nomas objekta adrese : Medumu pagasts, Daugavpils novads 



Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4472 

003 0080 1.4796 ha platībā  

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 75.16 euro bez PVN  

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi 

Iznomātājs: Daugavpils novada dome 

Izsoles rezultāti: 2021.gada 23.martā juridiska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN- EUR 83.16  (astoņdesmit trīs euro 16 centi) 

 

Nomas objekta adrese : Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4496 

007 0041 3.0 ha platībā  

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 159.00 euro bez PVN  

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi 

Iznomātājs: Daugavpils novada dome 

Izsoles rezultāti: 2021.gada 23.martā juridiska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN- EUR 527.00  (pieci simti divdesmit septiņi 

euro 00 centi) 

 

 


