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LĒMUMS 

Rugāju novada Rugāju pagastā  

18.03.2021.                               Nr. 92 

                                                                                                                     (protokols Nr. 5, 32.§) 

 

Par nekustamā īpašuma “Māriņas 2”  ar kadastra numuru 3874 004 0088  

elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu 

 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijas 2021. gada 8. 

marta elektroniskās izsoles protokolu Nr.6 un tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 

pašvaldībai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Māriņas 2” ar kadastra numuru 3874 004 0088 

elektronisko izsoli. 

Saskaņā ar esošo informāciju: 

[1.] Atbilstoši Rugāju novada domes 2020. gada 19. novembra lēmumam Nr. 249 “Par 

nekustamā īpašuma “Māriņas 2” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē” elektroniskās izsoļu 

vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norisinājās izsole no 2021.gada 3.februāra plkst. 13:00 līdz 

2021.gada 5.marta plkst. 13:00, elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli tika izsolīts nekustamais 

īpašums “Māriņas 2” ar kadastra numuru 3874 004 0088. 

[2.] Nekustamā īpašuma izsolei pieteikumu iesniedza vienpadsmit pretendenti - SIA 

“EURO TRADE GRUPA” (Reģ. Nr. 51503057381), I. G. (p.k. [..]), SIA “BALTU KOKS” 

(Reģ.nr.42103036409), SIA “Dizozols” (Reģ.Nr.44103079618), SIA “ARTDEV” (Reģ.nr. 

51203058941), SIA “Brīvības Centrs” (Reģ.nr. 40003737711), SIA “Baltijas mežu investīcijas” 

(Reģ.Nr.40203224467), SIA “Graanul Assets” (Reģ. Nr. 40203268692),  SIA “DECEM 

QUERCUS” (Reģ.nr. 40203286791), I. Š. (p.k. [..]) un J. N. (p.k. [..]). 

[3.] Nekustamā īpašuma “Māriņas 2” ar kadastra numuru 3874 004 0088 elektroniskā 

izsolē I. Š. (personas kods [..]) nosolīja augstāko cenu 29 562,50 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši 

pieci simti sešdesmit divi euro un 00 centi). J. N. (personas kods [..]) nosolīja otro augstāko cenu 

29 062,50 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit divi euro un 50 centi). SIA “Brīvības Centrs” 

(Reģ.nr. 40003737711) nosolīja trešo augstāko cenu 28 062,50 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši 

sešdesmit divi euro un 50 centi). SIA “BALTU KOKS” (Reģ.nr.42103036409) nosolīja ceturto 

augstāko cenu 27 062,50 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši sešdesmit divi euro un 50 centi). SIA 

“Graanul Assets” (Reģ.Nr. 40203268692) nosolīja piekto augstāko cenu 25 562,50 EUR 

(divdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro un 50 centi). SIA “DECEM QUERCUS” 

(Reģ.nr. 40203286791) nosolīja sesto augstāko cenu 24 062,50 EUR (divdesmit četri tūkstoši 

sešdesmit divi euro un 50 centi). 

 [4.] I. Š. (personas kods [..]), nosolīja augstāko cenu 29 562,50 EUR (divdesmit deviņi 

tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro un 00 centi). Līdz ar ko iegūst tiesības uz nekustamo 

īpašumu “Māriņas 2” ar kadastra numuru 3874 004 0088. Atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma 

naudu 2 206,25 EUR (divi tūkstoši divi simti seši euro un 25 centi), gala summa par nekustamo 

īpašumu ir 27 356,25 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro un 25 centi). 

             [5.] Rugāju novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Māriņas 2” ar 

kadastra numuru 3874 004 0088, izsoles (apstiprināti ar Rugāju novada domes 2021. gada                

 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 



2 
 

21. janvāra lēmumu Nr. 12) noteikumu 5.1. 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 15. martā. 

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 – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars 

Duļevskis, Jānis Ikstens, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Māriņas 2” ar kadastra numuru 3874 004 0088 

elektroniskās izsoles rezultātus, kas notika no 2021.gada 3.februāra plkst. 13.00 līdz 2021.gada 

5.marta plkst. 13.00. 

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

rezultātu apstiprināšanas dienas ar I. Š. (personas kods [..]), par nekustamo īpašumu “Māriņas 2” 

ar kadastra numuru 3874 004 0088 – 9,95 ha platībā. 

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

Dainai Tutiņai. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p30

