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(prot. Nr.2.,16.p.)

16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu – nekustamais īpašums „Nostūri”, Svitenes pagastā, Rundāles
novadā, kadastra numurs 4088 009 0044, ar kopējo platību 1.91 ha, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4088 009 0044.
Ar Rundāles novada domes 2017.gada 28. decembra sēdes lēmumu Nr. 14 tika apstiprināti „Rundāles
novada pašvaldības Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Nostūri” kadastra numurs 4088 009 0044,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0044 izsoles noteikumi”, (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Noteikumu 1.6.punktā tika noteikts, ka izsolāmā objekta sākuma cena ir – EUR 3900,00 (trīs tūkstoši
deviņi simti eiro). Ievērojot Noteikumos noteikto kārtību, 2018.gada 19.februārī notika minētā objekta
izsole ar augšupejošu soli par vienu soli EUR 100 (viens simts eiro).
No Rundāles novada domes nekustamo īpašumu vērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 19.februāra
izsoles protokola Nr.* (p.*) ir redzams, ka izsolē bija pieteicies viens pretendents – Z/s “***”, Reģ. Nr.
***, kuru pārstāv M.V., personas kods ***, dzīvojošs - “***”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kurš
par Rundāles novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Nostūri”, kadastra numurs 4088 009 0044,
zemes vienību kadastra apzīmējums 4088 009 0044 ar kopējo platību 1.91 ha ir nosolījis augstāko cenu
EUR 4000,00 (četri tūkstoši eiro).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta b) apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Rundāles
novada domes nekustamo īpašumu vērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 19.februāra izsoles
protokolu Nr.4 (p.2) un „Rundāles novada pašvaldības Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Nostūri” kadastra numurs 4088 009 0044, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0044
izsoles noteikumus”, Rundāles novada dome nolemj:
apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nostūri”, kadastra numurs
4088 009 0044, zemes vienību kadastra apzīmējums 4088 009 0044 ar kopējo platību 1.91 ha,
izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt Z/s “***”, Reģ. Nr. ***, kura ir nosolījusi augstāko
cenu EUR 4000,00 (četri tūkstoši eiro).
Pielikumā: 2018.gada 19.februāra izsoles protokols Nr.4 (p.2).
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” un
189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc
pieteicēja adreses.
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