
1 
 

 

 

 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179; 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Viesītes novada Viesītē, Smilšu ielā 2 

2021.gada 3.jūnijā                                                                                                                      Nr.10 

 

Sēde sasaukta  plkst.08.30  

Sēdi atklāj  plkst.08.30 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča., Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris 

Līcis,  Roberts Orups. 

 

Nepiedalās: Iveta Līce -darbs ģimenes ārsta praksē,  Modris Lāčplēsis- darbs kooperatīvajā sabiedrībā 

“Poceri”, Pēteris Līcis- darbs  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 11.jautājumiem 

Deputātiem iebildumu nav.  

Atklāti balsojot, par – 6  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,   

Juris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:                       

 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 11.jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov., 

nomas tiesību atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Čiekurnieki”, Viesītes pag., Viesītes 

nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma 

slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meža Baloži”, Viesītes pag., 

Viesītes nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un 

pirkuma līguma slēgšanu. 

mailto:dome@viesite.lv
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Ziņo: A.Žuks 

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Silameži”, Saukas pag., Viesītes 

nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma 

slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Torņa Garāžas”, Saukas pag., 

Viesītes nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un 

pirkuma līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Imantas”, Saukas pag., Viesītes 

nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma 

slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Arāji”, Saukas pag., Viesītes nov., 

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma 

slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Amatnieku iela 6, Viesīte, Viesītes 

nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma 

slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 21B, Viesīte, Viesītes 

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/40 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

10 . Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 23A, Viesīte, Viesītes 

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/41 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 21C, Viesīte, Viesītes 

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/42 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

 

 

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 14,8 kv.mtr. platībā  (nr.002-7), 

telpu grupas kadastra apzīmējums 56150010432001, adresē: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., 

LV- 5237, nomas tiesību atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli  izsoles protokola 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas  

noteikumi” 23.punkts nosaka, ka mantas nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles 

procedūru. 

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2021.gada 20.maija lēmumu Nr.9 (prot.Nr.9) ''Par telpu iznomāšanu 

Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov. un nomas izsoles noteikumu Nr.2021/34 apstiprināšanu’’  

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  tika izsludināta atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli 

minētajām telpām. 

2021.gada 28.maijā notika izsole, uz kuru pieteicās viena persona un līdz ar to ieguva tiesības noslēgt 

telpu nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par cenu 1.85 euro par 1 kv.mtr. mēnesī , kas arī ir noteiktā 

nomas sākuma maksa. 

Noteikumu 63.punkts nosaka, ka ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli 

atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas 

nav zemāka par izsoles sākumcenu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punkts nosaka, ka pašvaldība, 

kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas 



3 
 

ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo 

mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 EUR vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, 

tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

 

Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas  likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 

20.februāra  noteikumu Nr.97 ‘’Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi’’ 23., punktu, 

57.punktu., 63.punktu, 66.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 

''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2021.gada 20.maija  lēmumu 

Nr.9 (prot.Nr.9) ''Par telpu iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov. un nomas izsoles noteikumu 

Nr.2021/34 apstiprināšanu’’ , Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības 

uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku,  atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2021.gada 28.maija-  Viesītes novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 

14,8 kv.mtr. platībā  (nr.002-7), telpu grupas kadastra apzīmējums 56150010432001, adresē: Smilšu iela 

2, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237-   nomas tiesību atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli  

izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena:  1.85 (viens euro un 85 centi) par 1 kv. mtr. mēnesī, nomas 

ilgums 10 (desmit) gadi. Objekta nomas tiesības par sākuma cenu ieguva vienīgais pieteikuma 

iesniedzējs --------------------------------- 

2. Lūgt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par atļauju slēgt nomas 

līgumu. 

3. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, slēgt nomas 

līgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Čiekurnieki”, Viesītes pag., 

Viesītes nov.  ar kadastra Nr. 56350070037, 

  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma 

līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Ar  2021.gada 22.aprīļa Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, lēmums Nr.23), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Čiekurnieki”, Viesītes pag., Viesītes nov.ar kadastra Nr. 

56350070037, ar zemes kopējo platību  4 ha,  par izsoles sākuma cenu EUR 12800.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 653. 

    Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā 

kārtībā. Izsolei reģistrēti septiņi dalībnieki. Nosolīta cena EUR 29800.00. Nekustamo īpašumu nosolīja 

dalībnieks Nr.5 --------------------------------------------- 

    Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma  pārejas noteikumu 20.punktā noteikto 

ierobežojumu, Viesītes novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Čiekurnieki’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350070037, ar zemes kopējo platību 4  ha, atsavināšanu  izsolē par 

nosolīto summu EUR  29800.00. 

 

    Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusī bilances vērtība 

un domē noteiktā izsoles sākuma cena: 
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Sertificēta 

vērtētāja noteiktā 

tirgus vērtība 

EUR 

Kadastrālā vērtība 

uz 2021.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2021.gada 

30.martā EUR 

Izsoles sākumcena 

12500.00 1026.00 1156.71 12800.00 

 

 

    Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, 6.panta otro daļu, 8.panta 

otro daļu, trešo daļu, sesto daļu un septīto daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'' un  Viesītes novada pašvaldības 

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris 

Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt  2021. gada 28.maija -  Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Čiekurnieki”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350070037, ar zemes kopējo platību 4 ha,  

- atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles rezultātus un protokolu.  Objekta nosolītā cena:  

EUR 29800.00 (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Objekta nosolītājs ir dalībnieks 

ar  Nr.5-------------------------------.. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi- Apgaismojuma izbūve Lones un Cīruļu ciemā, kas  atbilst 

Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam (pagarināta līdz brīdim, kad stāsies spēkā 

jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti) noteiktajai vidējā termiņa prioritātei VP3 

“Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, rīcībai RV3.2.: Ceļu un ielu infrastruktūras 

uzlabošana, U14.: Uzlabot pašvaldības ceļu un ielu stāvokli un Investīciju plānam 2021.-2022. gadam, 

(aktualizēts ar Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.9, prot.Nr.14).   

 3. Lūgt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu  nekustamā īpašuma 

“Čiekurnieki”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350070037,  ar zemes kopējo platību 4  ha, 

atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 29800.00. 

4. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, slēgt pirkuma 

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 29800.00. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

3.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meža Baloži”, Viesītes pag., 

Viesītes nov.  ar kadastra Nr. 56350130057, 

  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma 

līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
     Ar  2021.gada 22.aprīļa Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, lēmums Nr.24), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Meža Baloži”, Viesītes pag., Viesītes nov.ar kadastra Nr. 

56350130057, ar zemes kopējo platību  4.75 ha,  par izsoles sākuma cenu EUR 14400.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0045 1734. 

    Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā 

kārtībā. Izsolei reģistrēti četri dalībnieki. Nosolīta cena EUR 26400.00. Nekustamo īpašumu nosolīja 

dalībnieks Nr.4 SIA “LASKANA- MEŽS”, reģ. Nr. LV42103022771, jurid. adrese: Brīvostas iela 4, 

Liepāja, LV- 3405. 

    Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma  pārejas noteikumu 20.punktā noteikto 

ierobežojumu, Viesītes novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 
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lēmums par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Meža Baloži’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350130057, ar zemes kopējo platību 4,75 ha, atsavināšanu  izsolē par 

nosolīto summu EUR  26400.00. 

 

    Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusī bilances vērtība 

un domē noteiktā izsoles sākuma cena: 

 

Sertificēta 

vērtētāja noteiktā 

tirgus vērtība 

EUR 

Kadastrālā vērtība 

uz 2021.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2021.gada 

30.martā EUR 

Izsoles sākumcena 

14100.00 1071.00 2411.51 14400.00 

 

    Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, 6.panta otro daļu, 8.panta 

otro daļu, trešo daļu, sesto daļu un septīto daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'' un  Viesītes novada pašvaldības 

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris 

Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt  2021. gada 28.maija -  Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Meža Baloži”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350130057, ar zemes kopējo platību 4,75 

ha -  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles rezultātus un protokolu.  Objekta nosolītā 

cena:  EUR 26400.00 (divdesmit seši tūkstoši četri simti euro un 00 centi). Objektu nosolītājs ir 

dalībnieks ar  Nr.4 SIA ‘’LASKANA- MEŽS’’, reģ. Nr. LV42103022771, jurid. adrese: Brīvostas iela 

4, Liepāja, LV- 3405. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi- “Meža ielas Viesītē posmu seguma atjaunošana”, kas atbilst 

Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam (pagarināta līdz brīdim, kad stāsies spēkā 

jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti) noteiktajai vidējā termiņa prioritātei VP3 

“Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, rīcībai RV3.2. “Ceļu un ielu infrastruktūras 

uzlabošana”, uzdevumam U14 “Uzlabot pašvaldības ceļu un ielu stāvokli” un Investīciju plānam 2021.-

2022.gadam (aktualizēts ar Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.9, prot.Nr.14).   

3. Lūgt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu  nekustamā īpašuma 

“Meža Baloži”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350130057,  ar zemes kopējo platību 4.75 

ha, atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 26400.00. 

4. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, slēgt pirkuma 

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 26400.00. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

4.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Silameži”, Saukas pag., 

Viesītes nov.  ar kadastra Nr. 56880070143, 

  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un 

pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Ar  2021.gada 22.aprīļa Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, lēmums 

Nr.25), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Silameži”, Saukas pag., Viesītes nov.ar 
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kadastra Nr. 56880070143, ar zemes kopējo platību  3.06 ha,  par izsoles sākuma cenu EUR  

6650.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Saukas 

pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0060 6827. 
    Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā 

kārtībā. Izsolei reģistrēti pieci dalībnieki. Nosolīta cena EUR 11650.00. Nekustamo īpašumu nosolīja 

dalībnieks Nr.3  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OŠUKALNS”,  reģ. Nr. LV45403003353, jurid. 

adrese: Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV- 5201. 

    Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma  pārejas noteikumu 20.punktā noteikto 

ierobežojumu, Viesītes novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Silameži”, Saukas pag., Viesītes 

nov., ar kadastra Nr. 56880070143, ar zemes kopējo platību  3.06 ha, atsavināšanu  izsolē par nosolīto 

summu EUR  11650.00. 

 

    Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusī bilances vērtība 

un domē noteiktā izsoles sākuma cena: 

 

Sertificēta 

vērtētāja noteiktā 

tirgus vērtība 

EUR 

Kadastrālā vērtība 

uz 2021.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2021.gada 

31.maijā EUR 

Izsoles sākumcena 

6000.00 337.00 72.00 6650.00 

 

    Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, 6.panta otro daļu, 8.panta 

otro daļu, trešo daļu, sesto daļu un septīto daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'' un  Viesītes novada pašvaldības 

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris 

Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt  2021. gada 28.maija  - Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Silameži”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880070143, ar zemes kopējo platību 3.06 ha-   

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles rezultātus un protokolu.  Objekta nosolītā cena:  

EUR 11650.00 (vienpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 00 centi). Objektu nosolītājs ir 

dalībnieks ar  Nr.3  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OŠUKALNS”,  reģ. Nr. LV45403003353, jurid. 

adrese: Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV 5201. 

2.Noteikt atsavināšanas mērķi- “Meža ielas Viesītē posmu seguma atjaunošana”, kas atbilst 

Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam (pagarināta līdz brīdim, kad stāsies spēkā 

jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti) noteiktajai vidējā termiņa prioritātei VP3 

“Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, rīcībai RV3.2. “Ceļu un ielu infrastruktūras 

uzlabošana”, uzdevumam U14 “Uzlabot pašvaldības ceļu un ielu stāvokli” un Investīciju plānam 2021.-

2022. gadam (aktualizēts ar Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.9, prot.Nr.14).   

3.Lūgt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu  nekustamā īpašuma 

‘’Silameži’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880070143  ar zemes kopējo platību  3.06 ha, 

atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 11650.00. 

4. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, slēgt pirkuma 

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 11650.00. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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5.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Torņa garāžas”, Saukas pag., 

Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880060140   

  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks  

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Saskaņā ar 2021.gada 28.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ‘’Torņa garāžas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 56880060140,  pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.57 (prot.Nr.7) ''Par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Torņa garāžas’’, Saukas pag.,  Viesītes nov., 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/33  apstiprināšanu’’, Viesītes 

novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas 

metodiku, atklāti balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Juris 

Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, nepiedalās- 1 pildot likumā „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, 

Vita Elksne lēmuma pieņemšanā nepiedalās) Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt  2021.gada 28.maija - Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Torņa garāžas”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880060140, atklātas, mutiskas izsoles 

ar augšupejošu soli izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena:  EUR 2170.00 (divi tūkstoši viens simts 

septiņdesmit euro un 00 centi).  

2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 ----------------------------------- 

 

3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

6.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Imantas”, Saukas pag., Viesītes 

nov., ar kadastra numuru 56880070159   

  atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks  

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

       Saskaņā ar 2021.gada 28.maijā notikušo atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 

Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ‘’Imantas’’, Saukas pag., Viesītes 

nov., ar kadastra numuru 56880070159,  pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.28 (prot.Nr.7) ''Par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Imantas’’, Saukas pag.,  Viesītes nov., 

atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/32  apstiprināšanu’’, 

Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un 

organizēšanas metodiku, atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2021.gada 28.maija - Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Imantas”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880070159, atkārtotas, atklātas, mutiskas 
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izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena:  EUR 6120.00 (seši tūkstoši viens 

simts divdesmit euro un 00 centi).  

2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.1----------------------------------------.  

 

3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

7.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Arāji”, Saukas pag., Viesītes 

nov., ar kadastra numuru 56880070135 

   atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Saskaņā ar 2021.gada 28.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ‘’Arāji’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra 

numuru 56880070135,  pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs'', Viesītes novada domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.28 (prot.Nr.7) ''Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Arāji”, Saukas pag.,  Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/30  apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības un tās 

padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku,  atklāti balsojot, 

par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Roberts 

Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2021.gada 28.maija Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Arāji”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880070135,  atklātas, mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli izsoles protokolu. Objekta nosolītā cena:  EUR 7050.00 (septiņi tūkstoši piecdesmit 

euro un 00 centi).  

2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1--------------------------------------------.  

 

3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

8.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Amatnieku iela 6, Viesīte, Viesītes 

nov., ar kadastra numuru 56150010130   

  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Saskaņā ar 2021.gada 28.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Amatnieku iela 6, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra 

numuru 56150010130,  pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs'', Viesītes novada domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.27 (prot.Nr.7) ''Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Amatnieku iela 6, Viesīte,  Viesītes nov.,  atklātu, mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/31  apstiprināšanu’’, Viesītes novada 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas 



9 
 

metodiku,  atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Juris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  2021.gada 28.maija Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Amatnieku iela 6, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010130,  atklātas, mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena:  EUR 1700.00 (viens tūkstotis septiņi simti 

euro un 00 centi).  

2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.1  --------------------------------------- 

3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
 

9.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Smilšu iela 21B, Viesīte, Viesītes 

nov.,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  

un izsoles noteikumu Nr.2021/40 apstiprināšanu  

A.Žuks 

 

Nekustamais īpašums Smilšu iela 21B, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56150010347, sastāv 

no 1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56150010189 ar platību 0.0755 ha. Īpašuma tiesības 

Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 

100000614128.  

Nekustamais īpašums ir  starpgabals, jo zemes platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves 

noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību un nav  iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošas zemes, vai zemes starpgabalu, kas 

pieguļ viņu zemei. Ir bijis šāds ierosinājums. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētās mantas (īpašums Smilšu iela 21B attiecināms uz šo pantu un daļu- ir starpgabals, jo zemes 

platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala 

platību un nav  iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai) atsavināšana izsludināma kā izsole, 

kā to paredz likums. Taču zemes īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar pārdodamo objektu, ir 

pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniegs pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Ir šāda 

persona. Ja persona izmantos pirmpirkuma tiesības, izsole netiks rīkota un ar viņu tiks noslēgts pirkuma 

līgums par nosacīto cenu. 

Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota  2021.gada 

28.jūnijā  plkst.9.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, tika veikts nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējums. Īpašums novērtēts par EUR 650.00 (seši simti piecdesmit euro un 00 centi), kas ir vairāk 

kā kadastrālā vērtība. Īpašuma robežu plāna izmaksas ir EUR 520,57 un vērtēšanas izmaksas EUR 170.00. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 1340.00 (viens tūkstotis trīs 

simti četrdesmit euro un 00 centi). 

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo daļu, 

14.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’,  atklāti balsojot, par 

– 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Roberts 

Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 



10 
 

1. Atsavināt, pārdodot, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu Smilšu iela 21B, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56150010347, izsoles sākumcena  EUR 1340.00 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit euro un 00 centi). 

2. Izsūtīt paziņojumu par pieteikšanos uz pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, zemes 

īpašniekam, kura zeme robežojas ar izsolāmo objektu. 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/40. 

  

4.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs- deputāts Anatolijs Kvitkovs, 

komisijas locekļi: deputāts Juris Līcis, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, 

nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne. 

5. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', mājas lapā un informatīvajā 

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 3.jūnija sēdes lēmumu Nr.9 (prot.Nr.10) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 3.jūnija lēmumam Nr.9 (prot.Nr.10) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

Smilšu iela 21B, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010347 

Izsoles noteikumi Nr.2021/40 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais 

nekustamais īpašums Smilšu iela 21B, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr.56150010347, kas sastāv no 

vienas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010189  ar platību  0,0755 ha - „nekustamais 

īpašums”.  

1.1.1. Apgrūtinājumi: nav. 

1.2. Ir persona, kurai ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  Ja persona uz pirmpirkumu pieteiksies, izsole 

netiks rīkota un persona nopirks īpašumu par nosacīto cenu.  

1.3. Nekustamais īpašums ir starpgabals- jo zemes platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos 

apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību un nav  iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai. 

1.4. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā un sākumcena – 1340.00 EUR (viens tūkstotis trīs simti 

četrdesmit euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro).  

1.6. Izsoles mērķis - pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas 

šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 28.jūnijam plkst.8.30.Viesītes novada pašvaldībai 

reģ.Nr.90000045353,  bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.8. Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības 

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.  

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no 

izsoles sākumcenas, tas ir  – 134.00 EUR (viens simts trīsdesmit četri euro un 00 centi), ar  norādi Smilšu 

iela 21B, Viesīte, Viesītes nov. 

3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu līdz šajos noteikumos norādītajam datumam, izsolei 

netiek pielaisti. 
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4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 

28.jūnijam plkst.8.30,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu 

uz e-pastu: dome@viesite.lv 

4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei,  jāiesniedz šādi dokumenti:  

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas numuru.  

 

5. Izsoles norise. 

5.1. Ja  uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgā persona uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole notiks 

Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  2021.gada 

28.jūnijā  plkst.9.00. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles 

komisijas locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par 

kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro). 

5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā 

atspoguļo izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles 

komisijas locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo 

pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles 

dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu 

un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis 

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu 

pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo 

īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no 

izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek 

piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek 

atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības 

nauda tiek atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1. Izsoles komisija par nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles 

protokola divi eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs 

tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. Īpašuma nosolītājam trīs darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas  ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz nekustamā īpašuma 

pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo 

faktu pašvaldību un piedāvā nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo 

augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc līguma summas samaksas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta pirkšanas 

– pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka pašvaldība saskaņā 

ar LR normatīvo aktu prasībām. 
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7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā 

īpašuma ieguvējs. 

7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles 

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no izsoles dienas. 

 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                       A.Žuks 

 

 
10.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Smilšu iela 23A, Viesīte, Viesītes 

nov.,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/41 apstiprināšanu 

A.Žuks 

 

Nekustamais īpašums Smilšu iela 23A, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56150010346  sastāv 

no 1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56150010187 ar platību 0.0657 ha. Īpašuma tiesības 

Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā 

Nr.100000614127.  

Nekustamais īpašums ir  starpgabals, jo zemes platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves 

noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību un nav  iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošas zemes, vai zemes starpgabalu, kas 

pieguļ viņu zemei. Ir bijis šāds ierosinājums. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētās mantas (īpašums Smilšu iela 23A attiecināms uz šo pantu un daļu- ir starpgabals, jo zemes 

platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala 

platību un nav  iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai) atsavināšana izsludināma kā izsole, 

kā to paredz likums. Taču zemes īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar pārdodamo objektu, ir 

pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniegs pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Ir šāda 

persona. Ja persona izmantos pirmpirkuma tiesības,  ar viņu tiks noslēgts pirkuma līgums par nosacīto 

cenu. 

Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota  2021.gada 

28.jūnijā  plkst.9.30. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, tika veikts nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējums. Īpašums novērtēts par EUR 560.00 (pieci simti sešdesmit euro un 00 centi), kas ir vairāk 

kā kadastrālā vērtība. Īpašuma robežu plāna izmaksas ir EUR 453.00 un vērtēšanas izmaksas EUR 170.00. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 1190.00 (viens tūkstotis 

viens simts deviņdesmit euro un 00 centi). 

 Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo daļu, 

14.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’,  atklāti balsojot, par 

– 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Roberts 

Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt, pārdodot, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu Smilšu iela 23A, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 
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56150010346, izsoles sākumcena  EUR 1190.00 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit euro un 00 

centi). 

2. Izsūtīt paziņojumu par pieteikšanos uz pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, zemes 

īpašniekam, kura zeme robežojas ar izsolāmo objektu. 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/41.   

4. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs- deputāts Anatolijs Kvitkovs, 

komisijas locekļi: deputāts Juris Līcis, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, 

nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne. 

 

 

5.  Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', mājas lapā un informatīvajā 

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 3.jūnija sēdes lēmumu Nr.10 (prot.Nr.10) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 3.jūnija lēmumam Nr.10 (prot.Nr.10) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

Smilšu iela 23A, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010346 

Izsoles noteikumi Nr.2021/40 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais 

nekustamais īpašums Smilšu iela 23A, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr.56150010346, kas sastāv no 

vienas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010187  ar platību  0,0657 ha - „nekustamais 

īpašums”.  

1.1.1. Apgrūtinājumi: nav. 

1.2. Ir persona, kurai ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  Ja persona uz pirmpirkumu pieteiksies, izsole 

netiks rīkota un persona nopirks īpašumu par nosacīto cenu.  

1.3. Nekustamais īpašums ir starpgabals- jo zemes platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos 

apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību un nav  iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai. 

1.4. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā un sākumcena – 1190.00 EUR (viens tūkstotis viens simts 

deviņdesmit euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro).  

1.6. Izsoles mērķis - pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas 

šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 28.jūnijam plkst.8.30 Viesītes novada pašvaldībai 

reģ.Nr.90000045353,  bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.8. Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības 

norādītajā kontā. 

 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.  

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no 

izsoles sākumcenas, tas ir  – 119.00 EUR (viens simts deviņpadsmit euro un 00 centi), ar  norādi Smilšu 

iela 23A, Viesīte, Viesītes nov. 
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3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu līdz šajos noteikumos norādītajam datumam, izsolei 

netiek pielaisti. 

 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 

28.jūnijam plkst.8.30,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu 

uz epastu: dome@viesite.lv 

4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei,  jāiesniedz šādi dokumenti:  

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas 

numuru.  

 

5. Izsoles norise. 

5.1. Ja  uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgā persona uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole notiks 

Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  2021.gada 

28.jūnijā  plkst.9.30. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles 

komisijas locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par 

kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro). 

5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā 

atspoguļo izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles 

komisijas locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo 

pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles 

dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu 

un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis 

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu 

pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo 

īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no 

izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek 

piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek 

atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības 

nauda tiek atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1. Izsoles komisija par nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles 

protokola divi eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs 

tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. Īpašuma nosolītājam trīs darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas  ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz nekustamā 

īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija 
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informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē 

nosolījis nākamo augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc līguma summas samaksas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta pirkšanas 

– pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka pašvaldība 

saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā 

īpašuma ieguvējs. 

7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles 

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no izsoles dienas. 

 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                    A.Žuks 

 
 

11.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Smilšu iela 21C, Viesīte, Viesītes 

nov.,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/42 apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums Smilšu iela 21C, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56150010348 sastāv 

no 1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56150010190 ar platību 0.2095 ha. Īpašuma 

tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā 

Nr.100000614129.  

Nekustamais īpašums ir  starpgabals, jo tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu 

apbūvei. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošas zemes, vai zemes starpgabalu, kas 

pieguļ viņu zemei. Ir bijis šāds ierosinājums. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētās mantas (īpašums Smilšu iela 21C attiecināms uz šo pantu un daļu- ir starpgabals, jo tā 

konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei) atsavināšana izsludināma kā izsole, 

kā to paredz likums. Taču zemes īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar pārdodamo objektu, ir 

pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniegs pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Ir tāda 

persona. Ja persona izmantos pirmpirkuma tiesības, izsole netiks rīkota un ar viņu tiks noslēgts pirkuma 

līgums par nosacīto cenu. 

Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota  2021.gada 

28.jūnijā  plkst.10.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, tika veikts nekustamā īpašuma 

tirgus novērtējums. Īpašums novērtēts par EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi), 

kas ir vairāk kā kadastrālā vērtība. Īpašuma robežu plāna izmaksas ir EUR 1444.50 un vērtēšanas 

izmaksas EUR 170.00. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 3115.00 (trīs tūkstoši viens 

simts piecpadsmit euro un 00 centi). 

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo 

daļu, 14.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 
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13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’,  atklāti balsojot, 

par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Roberts 

Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt, pārdodot, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu Smilšu iela 21C, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56150010348, izsoles sākumcena  EUR 3115.00 (trīs tūkstoši viens simts piecpadsmit euro un 00 centi). 

2. Izsūtīt paziņojumu par pieteikšanos uz pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, zemes 

īpašniekam, kura zeme robežojas ar izsolāmo objektu. 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/41.  

4.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs- deputāts Anatolijs Kvitkovs, 

komisijas locekļi: deputāts Juris Līcis, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, 

nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne. 

 

5.  Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', mājas lapā un informatīvajā izdevumā 

''Viesītes novada vēstis''. 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 3.jūnija sēdes lēmumu Nr.11 (prot.Nr.10) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 3.jūnija lēmumam Nr.11 (prot.Nr.10) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

Smilšu iela 21C, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010348 

Izsoles noteikumi Nr.2021/41 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais 

nekustamais īpašums Smilšu iela 21C, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr.56150010348, kas sastāv no 

vienas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010190  ar platību  0,2095 ha - „nekustamais 

īpašums”.  

1.1.1. Apgrūtinājumi: nav 

1.2. Ir persona, kurai ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  Ja persona uz pirmpirkumu pieteiksies, izsole 

netiks rīkota un persona nopirks īpašumu par nosacīto cenu.  

1.3. Nekustamais īpašums ir starpgabals- jo tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu 

apbūvei. 

1.4. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā un sākumcena – 3115.00 EUR (trīs tūkstoši viens simts 

piecpadsmit euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro).  

1.6. Izsoles mērķis - pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas 

šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 28.jūnijam plkst.8.30  Viesītes novada pašvaldībai 

reģ.Nr.90000045353,  bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.8. Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības 

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.  

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no 

izsoles sākumcenas, tas ir  – 311.50 EUR (trīs simti vienpadsmit euro un 50 centi), ar  norādi Smilšu iela 

21C, Viesīte, Viesītes nov. 

3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu līdz šajos noteikumos norādītajam datumam, izsolei 

netiek pielaisti. 
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4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 

28.jūnijam plkst.8.30,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu 

uz epastu: dome@viesite.lv 

4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei,  jāiesniedz šādi dokumenti:  

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas 

numuru.  

 

5. Izsoles norise. 

5.1. Ja  uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgā persona uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole notiks 

Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  2021.gada 

28.jūnijā  plkst.10.00. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles 

komisijas locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par 

kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro). 

5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā 

atspoguļo izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles 

komisijas locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo 

pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles 

dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu 

un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis 

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu 

pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo 

īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no 

izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek 

piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek 

atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības 

nauda tiek atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1. Izsoles komisija par nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles 

protokola divi eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs 

tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. Īpašuma nosolītājam trīs darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas  ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz nekustamā 

īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija 

informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē 

nosolījis nākamo augstāko cenu. 
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7.3. Septiņu dienu laikā pēc līguma summas samaksas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta pirkšanas 

– pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka pašvaldība 

saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā 

īpašuma ieguvējs. 

7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles 

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no izsoles dienas. 

 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                              A.Žuks 

 

 

 
Domes sēde beidzas plkst.08.45 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2021.gada 17.jūnijā 

 

Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības mājaslapā 

www.viesite.lv 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                                                A.Žuks 

07.06.2021. 

 

 

Protokoliste              (personiskais paraksts)                                                         D.Vītola 

     07.06.2021. 

 

 

 

http://www.viesite.lv/

