
 

 

          

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma  pārdošanu mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli: 

 

Nr. 

p. 

k. 
Nekustamā īpašuma objekts 

Nekustamā 

īpašuma  

atrašanās 

vieta, 

adrese 

Izsoles 

sākumcena 

EUR 

Izsoles datums un 

laiks (pēc Latvijas 

laika) 

1. 

VAS ,,Latvijas dzelzceļš’’ 

nekustamais īpašums – 

četrstāvu ķieģeļu mūra ēka ar 

pagrabstāvu (Jelgavas ceha 

brigāžu atpūtas nams), ar daļu 

no siltumtrases ar 

siltummezglu, ārējo 

ūdensvadu, ārējo kanalizāciju 

un zemesgabalu  

Prohorova ielā 

11, Jelgavā 
162063.00 

20.07.2020. 

plkst. 10.00. Rīgā, 

Gogoļa ielā 3, -1. 

stāvā 

(pagrabstāvā), 

kabinets Nr.2 

 

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS “Latvijas 

dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, 

(kabinets Nr.4 un Nr.5) piektdienās no plkst. 800 - 1200, pārējās darba dienās no plkst. 800 - 

1200 no 1300 - 1630 un tos saņemt, samaksājot izsoles dalības maksu - EUR 182.00 (tajā 

skaitā PVN), iemaksājot to VAS “Latvijas dzelzceļš” norēķinu kontā Nr. 

LV58NDEA0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X 

maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek 

maksāta. 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - četrstāvu ķieģeļu mūra ēku ar 

pagrabstāvu (Jelgavas ceha brigāžu atpūtas nams), ar daļu no siltumtrases ar siltummezglu, 

ārējo ūdensvadu, ārējo kanalizāciju un zemesgabalu, Prohorova ielā 11, Jelgavā, var 

iepazīties norādītajā adresē līdz 2020.gada 12. jūlija plkst.1200, sazinoties ar Nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galveno nekustamā īpašuma pārvaldnieku Vadimu 

Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv. 

Izsoles pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums 25% no izsoles 

sākumcenas, par nekustamo īpašumu - četrstāvu ķieģeļu mūra ēku ar pagrabstāvu, 

(Jelgavas ceha brigāžu atpūtas nams), ar daļu no siltumtrases ar siltummezglu, ārējo 

ūdensvadu, ārējo kanalizāciju un zemesgabalu, Prohorova ielā 11, Jelgavā, iemaksājot to 

VAS „Latvijas dzelzceļš” norēķinu kontā Nr. Nr.LV58NDEA0000080249645, Luminor Bank 

AS Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X līdz 2020.gada 12.jūlija plkst.1200;  

Nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumos norādīto iesnieguma veidlapu ar 

pievienotiem sašūtiem un sanumurētiem dokumentiem slēgtā aploksnē ar norādi: 

 ,,KONFIDENCIĀLI.  Nekustamā īpašuma - četrstāvu ķieģeļu mūra ēkas ar pagrabstāvu 

(Jelgavas ceha brigāžu atpūtas nams), ar daļu no siltumtrases ar siltummezglu, ārējo 

ūdensvadu, ārējo kanalizāciju un zemesgabalu, Prohorova ielā 11, Jelgavā izsole. Neatvērt 



līdz 2020.gada 13.jūlija plkst.1200.”, izsoles pretendentam jāiesniedz  VAS “Latvijas 

dzelzceļš” kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, (kab.Nr.103) līdz 2020.gada 13.jūlija 

plkst.1200. Uz aploksnes jānorāda potenciālā Pretendenta nosaukums un pilna pasta 

adrese. 

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra 

izsludinātajā laikā un vietā nenotiek, objekts tiek atsavināts par izsoles sākumcenu 

vienīgajam dalībniekam bez izsoles procedūras.   

 

Tālrunis uzziņām 67234810; 67233756. 

 


