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Finansu, sociālo un komunālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes protokola apstiprināšana .
2.6./1.6.Izskatīja jautājumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Katlāpi-3”,
kadastra Nr. 80920060098, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.
100000596983, zemes platība 0.6 ha, pārdošanu izsolē.
Komiteja iepazīstas ar lietas apstākļiem un konstatē, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju realizēšanai, līdz ar to jāsakārto īpašuma lietas un jāveicina privāto investīciju
piesaiste īpašuma sakārtošanai. Ir saņemts SIA ,,LATIO” 2020. gada 5.marta nekustamā īpašuma
,,Katlāpi 3” vērtējums 7900.00 EUR
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, 21.panta 17.punktu, un, pamatojoties
uz “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu un 8.panta otro daļu,
atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Marita Iekļava, Astrīda Pastare,
Normunds Kalniņš, Kristaps Lūsis, Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Normunds Broks), pret- nav,
atturas- nav, Sējas novada dome nolemj:
2.6./1.6.1.Izsludināt atklātu mutisku izsoli- 2020.gada 6. jūlijā, plkst. 16:30, ar augšupejošu soli,
nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Katlāpi-3”, (kadastra Nr. 8092 006 0098), Sējas novads,
zemes gabals ar kopējo platību 0,6 ha (turpmāk- objekts);
2.6./1.6.2. Objekta izsoles sākuma cena EUR 7900,00 (septiņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi);
2.6./1.6.3. Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par
izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, Siguldas filiāle,
bankas SWIFT kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2020.gada
7.jūlijam (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR;
2.6./1.6.4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700
un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv
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