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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

19.09.2019.                                                                                                  Nr. 286 

                                                                                                                     (protokols Nr. 10, 16.§) 

Par nekustamā īpašuma “Vidāji” atsavināšanu  

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar esošo informāciju: 

[1.] Likums “Par pašvaldībām” 14. panta otrā daļa nosaka, ka, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

[2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka  

publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē 

ar pretendentu atlasi; pārdodot par brīvu cenu; apmainot pret citu mantu; ieguldot 

kapitālsabiedrības pamatkapitālā; nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 

nododot bez atlīdzības. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8. 

punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība 

ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par 

ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

[3.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmā daļas 1. punkts 

nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē. 

Minētā panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. 

[4.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka 

atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā 

to, ka īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un, lai 

racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, lietderīgi ir īpašumu atsavināt. 

[5.] Rugāju novada dome 2019. gada 15. augustā ar lēmumu Nr. 255 “Par nekustamā 

īpašuma “Vidāji” atsavināšanas ierosināšanu” nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Vidāji”, 

kadastra Nr. 3864 007 0427 – 1,95 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3864 007 0427, Rugāju novada Lazdukalna pagastā.  

 [6.] Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta trešajai daļai 

nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina 

institūcija, kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

Saskaņā ar 2019. gada 9. septembra SIA “INTERBALTIJA” atzinumu par nekustamo 

īpašumu, kas atrodas Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā, “Vidāji”, tirgus vērtība ir EUR 3 200. 

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un Pašvaldības mantas 

novērtēšanas komisijas 2019. gada 11. septembra sēdes lēmumam “Par nosacītās cenas 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vidāji”, komisija noteica nosacīto cenu – EUR  
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3404,97 (trīs tūkstoši četri euro 97 centi). Šajā gadījumā izsoles sākumcena ir vienāda ar 

nosacīto cenu. 

[7.] Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. 

punktu, kas nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo 

īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena 

ir vienāda ar nosacīto cenu. 

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

ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas 

personas zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku 

(būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11. punkta b) apakšpunkts 

nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku 

apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala 

platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši 

apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai (ceļam). 

[8.] Nekustamais īpašums “Vidāji”, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads robežojas ar 4 

(četrām) zemes vienībām: pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3864 008 0246; nekustamā īpašuma “Egļukalns” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3864 008 0306; nekustamā īpašuma “Lāsītes” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3864 007 0422; nekustamā īpašuma “Vientuļnieki” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3864 007 0372, kam ir vismaz viena kopēja robeža ar starpgabalu. 

Saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecības un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem: nekustamā īpašuma “Egļukalns” ar kadastra numuru 3864 007 0091 īpašnieks ir 

I. K., personas kods [..]; nekustamā īpašuma “Lāsītes” ar kadastra numuru 3864 007 0240 

īpašnieki ir A. C., personas kods [..], un A. C., personas kods [..]; nekustamā īpašuma 

“Vientuļnieki” ar kadastra numuru 3864 007 0092 īpašnieks ir J. A., personas kods [..]. 

[9.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta otrā daļa nosaka, ka 

minētā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā 

noteiktajā kārtībā (11. pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par 

nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens 

pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. 

[10.] Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. 

panta 2. punkts nosaka pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, tāpēc manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. 

[11.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otrā daļa nosaka, ka 

institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija. 

[12.] Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts, nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. 

panta 11. punktu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 8. panta trešo daļu, 9. 

panta otro daļu, 14. panta otro daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Publiskas personas finanšu 

un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta 2. punktu, 7. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 17. punktu un Finanšu komitejas 2019. gada 12. septembra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Lauris Krēmers, Maruta Paidere, 

Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1.Atsavināt nekustamo īpašumu “Vidāji”, kadastra Nr. 3864 007 0427 – 1,95 ha platībā, 

kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0427, kas atrodas Rugāju 

novada Lazdukalna pagastā. 
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  2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vidāji” izsoles sākumcenu EUR 3404,97  (trīs 

tūkstoši četri euro 97 centi) 
  3.Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro. 

  4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu ar uzaicinājumu par nekustamā īpašuma pirkšanu: I. 

K., personas kods [..]; A. C., personas kods [..]; A. C., personas kods [..]; J. A., personas kods 

[..]. 

  5. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vidāji”, kadastra Nr. 3864 007 0427, izsoles 

noteikumus. 

6. Noteikt, ja ir tikai viena pierobežnieka pieteikums, tad slēgt nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu par nosacīto cenu. 

7. Noteikt, ja tiks saņemti vairāki pieteikumi uz minēto nekustamo īpašumu, tad rīkot 

izsoli starp pierobežniekiem. 

8. Noteikt, ja neviens pieteikums netiks saņemts, tad starpgabals tiks izsolīts Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Dainai Tutiņai. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Vidāji”, ar kadastra numuru 3864 007 0427, Izsoles noteikumi 

uz 4 (četrām) lpp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

20.09.2019.  


