ĶEKAVAS NOVADA DOME
Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 5/2021.

2021.gada 21.jūlijs

LĒMUMS Nr. 11.
Par dzīvokļa īpašuma Priežu ielā 2-2, Baldonē, Ķekavas novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot ziņojumu par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Priežu ielā 2-2, Baldonē,
Ķekavas novadā, kadastra numurs 8005 900 0376, kas sastāv no kopīpašuma 229/2467 domājamām
daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3411 001 un no kopīpašuma 229/2467
domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3411, ar kopējo platību 22,9 m 2,
2021.gada 17.jūnijā notikušo izsoli, konstatēts:
1. Baldones novada domē 2021.gada 27.aprīlī pieņemts lēmums Nr.29 protokols Nr.5 “Par
dzīvokļa īpašuma Priežu ielā 2-2, Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanu” un tika nolemts
rīkot izsoli, nosakot sākumcenu EUR 2500,- (divi tūkstoši pieci simti eiro) un izsoles datumu
2021.gada 17.jūniju plkst.15:00.
2. Uz izsludināto izsoli, saskaņā ar izsoles noteikumiem, noteiktajā termiņā pieteicās un tika
reģistrēti 2 (divi) izsoles dalībnieki.
3. Saskaņā ar izsoles protokolu Nr.3-4/136, izsole noslēdzās ar 36.soli, ar kuru dzīvokļa īpašumu
Priežu ielā 2-2, Baldonē, Ķekavas novadā, nosolīja izsoles dalībnieks ar reģistrācijas kartīti Nr.
2 – J.G., personas kods _, par kopējo summu EUR 6100,- (seši tūkstoši viens simts eiro).
4. Saskaņā ar izsoles noteikumu 46.punktu, izsoles uzvarētājs veic visas nosolītās cenas, atskaitot
jau samaksāto drošības naudu, samaksu divu kalendāro nedēļu laikā no izsoles dienas,
iemaksājot to izziņā par norēķiniem norādītajā bankas norēķinu kontā.
5. Saskaņā ar 2021.gada 17.jūnijā ar Nr.3-4/137 izsniegto uzziņu norēķinam par izsolē iegūto
objektu, atlikusī summa EUR 5850,- (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro) jāpārskaita
Baldones novada domes norēķinu kontā līdz 2021.gada 1.jūlijam. 2021.gada 29.jūnijā tika
veikta visa atlikušās summas apmaksa par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu;
- Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 34.panta
otro daļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Īpašumu komitejas 2021.gada 14.jūlija sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 18 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds
Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta
Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts
Variks, Viktorija Baire), “Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Priežu ielā 2-2, Baldonē, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8005
900 0376, 2021.gada 17.jūnija izsoles rezultātus.

2.

Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu ar J.G., personas
kods _, dzīvojošu _, Baldonē, Ķekavas novadā, par dzīvokļa īpašuma Priežu ielā 2-2, Baldonē,
Ķekavas novadā, kadastra numurs 8005 900 0376, kas reģistrēts Baldones pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1150 2 uz Baldones pašvaldības vārda, atsavināšanu par cenu
EUR 6100,- (seši tūkstoši viens simts eiro).

3.

Pēc īpašuma tiesību pārreģistrēšanas Rīgas rajona tiesā uz pircēja vārda, uzdot Ķekavas novada
pašvaldības Finanšu pārvaldei noņemt dzīvokļa īpašumu Priežu ielā 2-2, Baldonē, Ķekavas
novadā, kadastra numurs 8005 900 0376, no pašvaldības bilances.

4.

Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu J.G. uz
elektroniskā pasta adresi: _.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu, par ierobežotas pieejamības informāciju
uzskatāma informācija par fiziskas personas privāto dzīvi, līdz ar to, šajā lēmumā norādītie personas dati ir ierobežotas
pieejamības informācija.
Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko ieceļ
Direktīvu 95/46EK, 6.panta pirmās daļas (c) punktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku
pienākumu.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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