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Par nekustamā īpašuma “Lielroziņas” ar kadastra numuru 38640010187  

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu 

 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 29. 

decembra izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada pašvaldības 

īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Lielroziņas” ar kadastra numuru 38640010187 izsoli. 

Saskaņā ar esošo informāciju:  

[1.] Atbilstoši Rugāju novada domes 2020. gada 15. oktobra lēmumam Nr. 217 “Par 

nekustamā īpašuma “Lielroziņas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē” 2020. gada 29. 

decembrī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tika izsolīts nekustamais īpašums “Lielroziņas” ar 

kadastra numuru 38640010187. 

[2.] Nekustamā īpašuma izsolei pieteikumu iesniedza divi pretendenti – zemnieku 

saimniecības “JAUN-ROZIŅAS” (reģistrācijas numurs 43401005169) īpašniece M. R. un SIA 

“TRINITY SERVISS” valdes loceklis A. S. (personas kods [..]), izsoles dalībniekiem reģistrācijas 

apliecība izsniegta 2020. gada 29. decembrī. 

[3.] Nekustamā īpašuma “Lielroziņas” ar kadastra numuru 38640010187 izsolē zemnieku 

saimniecības “JAUN-ROZIŅAS” (reģistrācijas numurs 43401005169) īpašniece M. R. nosolīja 

augstāko cenu 24 225,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro un 00 

centi). SIA “TRINITY SERVISS” valdes loceklis A. S. (personas kods [..]) neveica solīšanu. 

[4.] Zemnieku saimniecības “JAUN-ROZIŅAS” (reģistrācijas numurs 43401005169) 

īpašniece M. R. nosolīja augstāko cenu 24 225,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši divi simti 

divdesmit pieci euro un 00 centi). Līdz ar ko iegūst tiesības uz nekustamo īpašumu “Lielroziņas” 

ar kadastra numuru 38640010187. Atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu 2 372,50 EUR (divi 

tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro un 50 centi), gala summa par nekustamo īpašumu ir 

21 852,50 EUR (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit divi euro un 50 centi). 

 [5.] Rugāju novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Lielroziņas” ar 

kadastra numuru 38640010187, izsoles (apstiprināti ar Rugāju novada domes 2020. gada 19. 

novembra lēmumu Nr. 261) noteikumu 6.1. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Rugāju 

novada dome tuvākajā domes sēdē pēc pirkuma maksas samaksas un attiecīga apliecinoša 

dokumenta saņemšanas. Maksājums tika saņemts 2021. gada 2. februārī. 

Ņemot vērā augstāk minēto un balstoties uz Publiskas personas mantas atsavināšana 

likuma 34. panta otro daļu, kura nosaka, ka institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles 

rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30. pantā paredzēto maksājumu 

nokārtošanas, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis 

Brūvers, Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, 

PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lielroziņas” ar kadastra numuru 38640010187 izsoles 

rezultātus, kas notika 2020. gada 29. decembrī plkst. 10.00. 

2. Parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu septiņu darba dienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas dienas ar zemnieku saimniecības “JAUN-ROZIŅAS” (reģistrācijas 

numurs 43401005169) īpašnieci M. R., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā 

īpašuma “Lielroziņas” ar kadastra numuru 38640010187 – 11,91 ha platībā, atsavināšanu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 

 


