
 

Izsoļu rezultāti 

 

Nomas objekta adrese : Višķu iela 31, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: Noliktavas ar kadastra apzīmējumu 4442 004 

0335 010 daļa 221 m2 platībā. 

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 28.73 euro bez PVN par visu nomas objektu 

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi 

Iznomātājs: Ambeļu pagasta pārvalde 

Izsoles rezultāti: 2020.gada 7.jūlijā juridiska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu mēnesī, neieskaitot PVN- EUR 31.73  (trīsdesmit viens euro 73 centi). 

 

Nomas objekta adrese : Skolas iela 6, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: Brīvā laika pavadīšanas centra ar kadastra 

apzīmējumu 4486 005 0629 001 daļa 31.4 m2 platībā. 

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 15.98 euro bez PVN par visu nomas objektu 

Iznomāšanas termiņš: 2 gadi 

Iznomātājs: Skrudalienas pagasta pārvalde 

Izsoles rezultāti: 2020.gada 7.jūlijā juridiska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu mēnesī, neieskaitot PVN- EUR 17.98  (septiņpadsmit euro 98 centi). 

 

 

Nomas objekta adrese : Skaista iela 5-1, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: nedzīvojamā telpa ar kadastra numuru 4486 

900 0169 40.8 m2 platībā. 

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 21.54 euro bez PVN par visu nomas objektu 

Iznomāšanas termiņš: 2 gadi 

Iznomātājs: Skrudalienas pagasta pārvalde 

Izsoles rezultāti: 2020.gada 7.jūlijā juridiska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu mēnesī, neieskaitot PVN- EUR 23.54  (divdesmit trīs euro 54 centi). 

 

 

Nomas objekta adrese : Skaista iela 5-4, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: nedzīvojamā telpa ar kadastra numuru 4486 

900 0168 41 m2 platībā. 

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 21.65 euro bez PVN par visu nomas objektu 

Iznomāšanas termiņš: 2 gadi 

Iznomātājs: Skrudalienas pagasta pārvalde 

Izsoles rezultāti: 2020.gada 7.jūlijā juridiska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu 

par nosolīto nomas maksu mēnesī, neieskaitot PVN- EUR 23.65  (divdesmit trīs euro 65 centi). 

 

 

 


