
 

 ‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atklātu 

atkārtotu  izsoli ar augšupejošu soli: 

 *Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Rites pagasta, ''Irbenāji'';  zemes  

īpašums sastāv no vienas zemes vienības 7,9 ha platībā, īpašuma kadastra numurs 5680 

004 0236; sākotnējā cena  EUR 10000.00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles 

solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

* Nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Saukas pagasta, ''Sandras'', īpašums 

sastāv no zemes gabala  1,54 ha platībā, īpašuma kadastra numurs 5688 006 0189; 

sākotnējā cena 2750.00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles 

solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).  

* Nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Mazeņģelīši'', 

īpašums sastāv no zemes gabala  1,64 ha platībā, īpašuma kadastra numurs 5635 009 

0124; sākotnējā cena 1750.00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi). 

Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).  

   Nekustamie īpašumi tiek izsolīti atsevišķi. 

  Nodrošinājuma apmērs 10%. 

    Izsolē nodotie nekustamie īpašumi tiks pārdots tikai personām, kas drīkst noslēgt 

darījumu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma ''Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos'' izvirzītajiem noteikumiem.  

 Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumiem, iesniegt pieteikumus un dokumentus 

izsolei var līdz 2015.gada 3.decembra plkst.16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības 

ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. 

   Izsole sāksies 2015.gada 4.decembrī : nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Rites 

pagasta, ''Irbenāji''   plkst. 9.00, nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Saukas 

pagasta, ''Sandras'' plkst. 9.30 un nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, ''Mazeņģelīši''. plkst.  10.30,  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas 

telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. 

    Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. 

  Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109. 

 ‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atklātu   

izsoli ar augšupejošu soli:  

 *Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Viesītes pagasta, ''Meža Caunas'';  

zemes  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām 7,54 ha platībā, īpašuma kadastra 

numurs 5635 006 0069; sākotnējā cena  EUR 12562.00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti 

sešdesmit divi euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

  Nodrošinājuma apmērs 10%. 

   Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 

izsolei var līdz 2015.gada 3.decembra plkst.16.00 Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības 

ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. 

Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu. 

  Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas nepieteiksies uz īpašuma pirkumu, izsole sāksies 

2015.gada 4.decembrī  plkst. 10.00.  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas 

telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. 

    Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. 

  Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109 


