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LĒMUMS 

Rugāju novada Rugāju pagastā  

16.07.2020.                                                                                                   Nr. 155 

                                                                                                                     (protokols Nr. 11, 14.§) 

 

Par “Nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” ar kadastra numuru 3874 001 0033,  

atkārtotas izsoles noteikumi” apstiprināšanu 

 

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

tika konstatēts, ka, lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, nepieciešams atsavināt 

atklātā izsolē nekustamo īpašumu “Upesmaliņa 2”, ar kadastra numuru 3874 001 0033 – 8,70 ha 

platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā. 

2020. gada 2. jūlijā nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2”, ar kadastra numuru 3874 001 

0033 atklātā izsole (izsoles protokols Nr. 12) atzīstama par nenotikušu, jo neviens pretendents 

nav iesniedzis pieteikumu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, 

ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var 

rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 % 

(divdesmit procentiem). Rugāju novada domes izsoļu komisija nolēma izsoles sākumcenu 

pazemināt par 10% (desmit procentiem). 

Rugāju novada domes izsoļu komisija nolēma atkārtoti izsolīt nekustamo īpašumu 

“Upesmaliņa 2” ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0033 – 8,70  ha platību atkārtotā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli, nosakot atkārtotās izsoles sākumcenu 22 282,65 EUR (divdesmit divi 

tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro un 65 centi). 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumus, kas 

apstiprināti ar Rugāju novada domes 2020. gada 21. maija lēmumu Nr.97“(protokols Nr. 9, 6.§) 

“Par nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 

5.1.punktu, kā arī Finanšu komitejas 2020. gada 9. jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, 

Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, 

Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Atkārtoti izsolīt nekustamo īpašumu “Upesmaliņa 2”, ar kadastra numuru 3874 001 

0033 – 8,70 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2” izsoles sākumcenu 22 282,65 EUR 

(divdesmit divi tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro un 65 centi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2”,ar kadastra apzīmējumu 3874 001 

0033 atkārtotas izsoles noteikumus. 

5. Uzdot Rugāju novada domes Izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma atkārtotu 

izsoli. 
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6. Publicēt nekustamā īpašuma izsoli Latvijas Republikas oficiālajā izdevējā VSIA 

“Latvijas Vēstnesis”, Rugāju novada domes interneta mājaslapā www.rugaji.lv, Rugāju novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kurmenīte” un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. 

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

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Upesmaliņa 2”, ar kadastra numuru 3874 001 0033, atkārtotas 

izsoles noteikumi uz 4 lpp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

17.07.2020.  


