
NORAKSTS 

(ģerboņa attēls) 

SMILTENES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

Smiltenē 

 

2020.gada 27.maijā 

APSTIPRINĀTI 

ar Smiltenes novada domes 

27.05.2020.lēmumu Nr.304 

(protokols Nr.9, 5.§.)  

 

Izsoles noteikumi 

pašvaldības nekustamā īpašuma – starpgabala “Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes 

novadā, atsavināšanai izsolē 

 

Izdoti saskaņā ar „Publiskas personas  

mantas atsavināšanas likuma” 

10.panta pirmo daļu 

1. Vispārīgi noteikumi 

1.1. Nekustamā īpašuma – starpgabala “Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 

numurs: 9480 001 0057, (turpmāk - Nekustamais īpašums), izsoles noteikumi (turpmāk – 

Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam. 

1.2. Izsoli rīko Smiltenes novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un 

izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija. Komisija var pieaicināt ekspertus. 

1.3. Izsolei var pieteikties zemes īpašnieki, kuru zemei pieguļ zemes starpgabals “Stopiņi”, 

Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.  

1.4. Īpašuma tiesības pāriet pircējam pēc Pirkuma maksas pilnas summas samaksas, Pirkuma 

līguma noslēgšanas, nostiprinājuma lūguma saņemšanas no Pārdevēja, lai īpašumu 

pārreģistrētu zemesgrāmatā uz Pircēja vārda. 

1.5. Izsoles sludinājums tiek publicēts Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā  

www.smiltene.lv (sadaļā: https://smiltene.lv/pasvaldiba/pazinojumi/izsoles/), „Latvijas 

Vēstnesis”, laikrakstā “Ziemeļlatvija”. Ar izsoles noteikumiem izsoles pretendenti var 

iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā internetā: http://smiltene.lv (sadaļā: 

https://smiltene.lv/pasvaldiba/pazinojumi/izsoles/). 

2. Izsoles priekšmets un sākumcena 

2.1. Izsoles priekšmets ir nekustamais īpašums – starpgabals “Stopiņi”, Smiltenes pagastā, 

Smiltenes novadā, kadastra numurs: 9480 001 0057, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 9480 001 0057  0.5 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 9480 

001 0057 001. 

2.2. Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu, Nekustamā īpašuma 

izsoles sākumcena noteikta 3100,00 euro (trīs tūkstoši viens simts euro un nulle centi). 

3. Izsoles norises vieta, laiks, veids 

3.1.Izsole ir rakstiska izsole ar augšupejošu soli.  

3.2. Izsole notiek 2020.gada 4.augustā plkst.14.30, Smiltenes novada domē (adrese: Dārza iela 

3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729,  domes sēžu zālē (1.stāvā)), Komisijai tās sēdē 

atverot pretendentu iesniegtos rakstiskos pieteikumus. 

 

4. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi, apgrūtinājumi 

4.1.Jebkurai darbībai nekustamajā īpašumā jāatbilst Smiltenes novada Teritorijas plānojumā un tā 

sastāvā esošajos saistošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajam, 

https://smiltene.lv/pasvaldiba/pazinojumi/izsoles/
https://smiltene.lv/pasvaldiba/pazinojumi/izsoles/


Latvijas būvniecības noteikumiem u.c. normatīvajiem aktiem, kas regulē darbību nekustamajā 

īpašumā un ar to. 

4.2.Apgrūtinājumi: 

4.2.1. Ceļa servitūta teritorija – 0.1 ha. 

5. Īpašie noteikumi 

5.1.Par izsoles dalībnieku var būt un izsolei var pieteikties zemes īpašnieki, kuru zemei pieguļ 

zemes starpgabals “Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 001 

0057. 

6. Izsoles dalībnieki 

6.1.Izsoles dalībnieku pieteikumu saņemšana tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis”, kā arī portālā www.smiltene.lv . 

6.2.Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai izsoles pretendentam :  

6.2.1. jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 

banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro 

(divdesmit pieci euro un nulle centi) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma 

“Stopiņi”, Smiltenes pagastā, izsolei”; 

6.2.2. jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, 

banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā 

no izsolāmā objekta sākuma cenas – 310,00 euro (trīs simti desmit euro un nulle centi) ar 

maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa īpašuma “Stopiņi”, Smiltenes pagastā, izsolei”. 

6.3.Kopā ar pieteikumu persona iesniedz maksājumus apliecinošus dokumentus par 

nodrošinājuma un reģistrācijas maksas iemaksu. 

6.4.Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta, ja izsoles dalībnieks izsoles rezultātā nenosola izsoles 

priekšmetu. Tam dalībniekam, kas nosola izsoles priekšmetu, nodrošinājuma nauda tiek 

ieskaitīta pirkuma maksā.  

6.5.Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei līdz 2020.gada 31.jūlijam (ieskaitot), iesniedzot 

pieteikumu Smiltenes novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 

centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 

18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 

līdz 16:00. Ārkārtas situācijas laikā pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iemest 

pastkastītē, kas novietota pie Dārza ielas 3, Smiltenē, ēkas.  

6.6.Izsoles dalībnieki, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, tiek fiksēti pieteikumus 

iesniegušo dalībnieku sarakstā. 

6.7.Persona uzskatāma par pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts pretendenta pieteikums un tas ir 

reģistrēts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

6.8.Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek atgriezta.  

6.9.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu vai ir izslēgti kandidātu  atlasē, 

atmaksā samaksāto drošības naudu uz izsoles pieteikuma norādīto bankas kontu 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

6.10. Ja solītājs, kurš ir nosolījis visaugstāko pirkuma maksu un noteikts par uzvarētāju izsolē, 

nenoslēdz pirkuma līgumu šajos noteikumos noteiktajā termiņā, drošības nauda tam netiek 

atmaksāta. 

7. Izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšana 

7.1. Pieteikumi izsolei iesniedzami Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 

novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 

18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 

16:00 izsoles informācijā (sludinājumā) noteiktajā vietā un laikā. Izsoles pretendentu pieteikumu 

un tam pievienoto dokumentu pieņemšana notiek līdz 2020.gada 31.jūlijam plkst.16.00. 

Komisija reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un 

laiku, kā arī pretendentus. Pieteikumu glabā neatvērtu slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam. 

Pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā 

termiņā. Pēc šajā punktā noteiktā termiņa pieteikumi netiek pieņemti un tiek nosūtīti atpakaļ 

pretendentam neatvērti. 

http://www.smiltene.lv/


7.2. Dalībai izsolē pretendents iesniedz šādus dokumentus:  

7.2.1. apliecinājumu, ka izsoles pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav 

pasludināts maksātnespējas process; 

7.2.2. reģistrācijas un drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu. 

7.3. Iesniegtie dokumenti iesniedzējam netiek atdoti.  

7.4. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno 

notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.  

7.5. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka 

likumam, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un saskaņā ar šiem noteikumiem.  

7.6. Pieteikumu izsolei iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda: saņēmējs – Smiltenes 

novada dome, iesniedzējs – pretendents: fiziskai personai – vārds, uzvārds, norāde “Nekustamā 

īpašuma “Stopiņi”, Smiltenes pagasts rakstiskai izsolei”, kā arī norāde “Neatvērt pirms pieteikuma 

atvēršanas sanāksmes”. Pieteikumam pievieno 7.2.punktā minētos dokumentus.  

7.7. Ar pieteikuma iesniegšanu ir uzskatāms, ka izsoles pretendents: 

  7.7.1. piekrīt izsoles noteikumiem; 

  7.7.2. piekrīt Komisijas veiktajai personas datu apstrādei pirkuma līguma noslēgšanas 

mērķim; 

  7.7.3.piekrīt, ka Komisija saziņai ar pretendentu izmantos pretendenta pieteikumā norādīto 

e-pasta adresi.   

7.8. Ziņas par saņemtajiem izsoles pretendentu pieteikumiem, kā arī par izsoles dalībnieku sarakstā 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neizpauž līdz izsoles sākumam.  

8. Izsoles gaita 

8.1. 2020.gada 4.augustā plkst.14:30 Komisijas sēdē, kas notiek Dārza ielā 3, Smiltenē, 

Smiltenes novada domes sēžu zālē, tiek veikta iesniegto izsoles pieteikumu atvēršana to 

iesniegšanas secībā. Izsoles pretendenti ir tiesīgi piedalīties pieteikumu atvēršanas sanāksmē 

(atvēršanas sēde).  

8.2. Nolūkā pierādīt identitāti, uzrādīt personas apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas – 

pilnvaras oriģinālu, pie kam, dalībnieka – fiziskas personas pilnvarnieks drīkst iesniegt vienīgi 

notariālā formā izsniegtu pilnvaru. 

8.3. Komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc izsoles pretendentu, pieteikuma 

iesniegšanas datumu un laiku, kā arī izsoles pretendenta piedāvāto maksas apmēru un parakstās uz 

pieteikuma (parakstās arī pārējie Komisijas locekļi). Izsoles pieteikumu atvēršanu protokolē. 

Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 

8.4. Izsoles protokolu Izsoles komisija paraksta ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.  

8.5. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas jāsamaksā 

summa, ko veido starpība starp nosolīto augstāko cenu un šī Nolikuma 6.2.punktā minēto 

nodrošinājuma summu, ieskaitot naudu Smiltenes novada domes (PVN Reģ.Nr. LV90009067337) 

norēķinu kontā: Nr. LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X.  

8.6. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc 8.5.punktā minēto maksājumu nokārtošanas, Smiltenes novada dome 

apstiprina izsoles rezultātus. 

8.7. Gadījumā, ja samaksa netiek veikta Izsoles nolikuma 8.5.punkta noteiktā kārtībā, persona, 

kura nosolījusi augstāko cenu, zaudē tiesības iegūt nekustamo īpašumu, kā arī zaudē 

nodrošinājumu.  

8.8. Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisija izsoles priekšmetu 

piedāvā pirkt pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu. Pircējam, kurš nosolījis nākamo 

augstāko cenu, ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot par 

izsoles priekšmeta pirkšanu par paša augstāko nosolīto cenu.  

8.9. Gadījumā, ja pircējs, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, piekrīt iegādāties izsoles 

priekšmetu, tas veic samaksu šo Noteikumu 8.8.punktā noteiktā kārtībā. Ja pircējs, kurš nosolījis 

nākamo augstāko cenu, nav piekritis iegādāties izsoles priekšmetu, izsole uzskatāma par 

nenotikušu.  



8.10. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā 

no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par nosolīto mantu. 

8.11. Ja uz izsoli nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu. 

8.12. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedz Smiltenes novada domei.  

8.13. Ja Komisijai ir nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu un izsoles pretendentu 

atbilstību šo Noteikumu prasībām un publicētajiem noteikumiem, pēc pieteikumu atvēršanas 

Komisija paziņo visiem pretendentiem laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskās izsoles rezultāti.  

8.14. Pēc šo Noteikumu 8.4.punkta izpildes Komisija nosauc visaugstāko maksu un tiesību 

pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt pirkuma līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu 

paziņošanu protokolē. 

8.15. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles pretendenti piedāvājuši vienādu 

augstāko maksu, Komisija turpmāk rīkojas šādi: 

8.15.1. lūdz pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko maksu, vienas stundas laikā 

izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko maksu. Piedāvājumu iesniedz 

slēgtā aploksnē Komisijas priekšsēdētājam Dārza ielā 3, Smiltenē, izsoles telpā. Iesniedzot 

šajā punktā noteikto pieteikumu pretendents ievēro šo Noteikumu 7.6.punkta prasības (par 

pieteikuma iesniegšanu slēgtā aploksnē). 

8.16. Ja rakstiskai izsolei piesakās tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Ar pretendentu 

slēdz pirkuma līgumu par piedāvāto maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu. 

8.17. Ja pieteikumu iesnieguši un izsolei reģistrēti vairāki pretendenti, pirkuma līgumu slēdz ar 

pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko maksu. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas pretendents 

paraksta pirkuma līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt pirkuma līgumu. Ja pretendents 

pirkuma līgumu neparaksta 14 (četrpadsmit) dienu laikā, uzskatāms, ka pretendents no pirkuma 

līguma slēgšanas ir atteicies. 

8.18. Ja kāds no šajos noteikumos minētajiem pienākumiem noteiktajā termiņā netiek izpildīts, tad 

uzskatāms, ka izsoles dalībnieks, kurš stājies pretendenta vietā, no pirkuma līguma slēgšanas 

atteicies un viņš zaudē iemaksāto drošības naudu un izsolāmo mantu saskaņā ar šiem noteikumiem, 

kā arī pirkuma līgums nestājas spēkā.  

9. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma spēkā stāšanās kārtība 

9.1. Izsoles rezultātu apstiprina Smiltenes novada dome. Izsoles rezultāti 10 (desmit) darbdienu 

laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiek publicēti Smiltenes novada domes mājas lapā 

www.smiltene.lv.  

9.2. Pirkuma līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, nekustāma īpašuma objekta 

nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas. 

9.3. Pirkuma līgums nestājas spēkā, ja Nosolītājs neizpilda 8.5. un 8.8.punktā minētos pienākumus 

noteiktajos termiņos.  

9.4. Pirkuma līgums nestājas spēkā, ja izsole tiek atzīta par spēkā neesošu.  

9.5. Pēc izsoles protokola parakstīšanas tiek atmaksāta drošības nauda pārējiem izsoles 

dalībniekiem, izņemot 8.7.punktā noteiktos gadījumus.   

9.6. Drošības nauda izsoles pretendentam vai dalībniekam netiek atmaksāta, ja:  

9.6.1. izsoles pretendents vai dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas un tādēļ netiek iekļauts izsoles 

dalībnieku sarakstā vai tiek no tā izslēgts;  

9.6.2. izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nav ieradusies uz izsoli un/vai atteikusies no 

dalības izsolē; 

9.6.3. izsoles dalībnieks neparakstās par savu piedāvāto maksu; 

9.6.4. izsoles dalībnieks ir veicis darbības, kas bijušas par pamatu atzīt izsoli par spēkā neesošu. 

9.7. Neatmaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta Smiltenes novada pašvaldības budžetā.  

10. Nenotikusi izsole, spēkā neesoša izsole un atkārtota izsole 

10.1. Izsole atzīstama par nenotikušu un var tikt rīkota atkārtota izsole:  

10.1.1. ja neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu;  

10.1.2. ja piedāvājums ir zemāks par izsoles nosacīto maksu; 

10.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kuri ieguvuši tiesības slēgt pirkuma līgumu, 

neparaksta pirkuma līgumu noteiktajā termiņā. 



10.2. Komisijai ir tiesības pārtraukt izsoli, ja tiek iegūta pietiekama informācija un pārliecība, ka 

pastāv noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai starp pretendentiem pastāv vienošanās, kas 

var ietekmēt izsoles rezultātus vai gaitu. 

10.3. Komisija patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izsoli, ja tā konstatē jebkādas nepilnības 

noteikumos. 

10.4. Pretenzijas ar pierādījumiem par 10.2.punktā minētajiem pārkāpumiem var pieteikt 

Komisijai ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas. Komisija 3 (trīs) darba 

dienu laikā pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu vai pretenzijas noraidīšanu. 

10.5. Atkārtota izsole rīkojama šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, nosakot atkārtotās izsoles 

norises laiku.  

11. Komisijas tiesības un pienākumi 

11.1. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisijas sēžu 

vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes. Komisijas darbu, tai skaitā izsoles norises 

dokumentēšanu, nodrošina protokolists.  

11.2. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas 

locekļiem. 

11.3. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās 

vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 

11.4. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo 

viedokli fiksē sēdes protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par Komisijas pieņemto 

lēmumu. 

11.5. Izsoles gaitas protokolā norāda šādu informāciju: 

11.5.1 nosaukums un adrese, izsoles veids, nekustamā īpašuma priekšmets; 

11.5.2.datums, kad publicēts paziņojums par izsoli; 

11.5.3. izsoles Komisijas sastāvs; 

11.5.4. pretendentiem izvirzītās prasības; 

11.5.5. izsoles sākumcena; 

11.5.6. pieteikumu iesniegšanas termiņš un rakstiskās izsoles vieta, datums un laiks; 

11.5.7. pieteikumus iesniegušo pretendentu vārds, uzvārds, un citi šo personu identificējošie 

dati; 

11.5.8. tā pretendenta vārds uzvārds, ar kuru nolemts slēgt pirkuma līgumu; 

11.5.9.pamatojums lēmumam par pretendenta izslēgšanu no dalības izsolē; 

11.5.10. lēmuma pamatojums, ja Komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt izsoli. 

11.6. Komisijas lēmums par izsoles rezultātu stājas spēkā pēc apstiprināšanas Smiltenes novada 

domes sēdē.  

11.7. Komisija nodrošina, ka izsoles noslēguma protokols ir pieejams pretendentiem 3 (trīs) darba 

dienu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas. 

11.8. Komisijai ir šādi pienākumi: 

11.8.1. nodrošināt izsoles dokumentu (noteikumu un pielikumu) izstrādāšanu, izsoles gaitas 

protokolēšanu un atbildēt par tās norisi; 

11.8.2. vērtēt pretendentus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar šiem noteikumiem, kā 

arī citiem normatīvajiem aktiem; 

11.8.3. atbildēt uz pretendentu jautājumiem; 

11.8.4. e-pastā paziņot visiem pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem lēmumu par 

izsoles rezultātu uz viņu pieteikumā norādīto e-pasta adresi; 

11.8.5. sagatavot Smiltenes novada domes sēdei lēmumprojektu par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

 

 

12.Sūdzību iesniegšana 

12.1. Personas var iesniegt sūdzību par Komisijas darbībām 5 (piecu) darba dienu laikā no šo 

darbību veikšanas dienas. Ja sūdzība iesniegta pēc noteiktā termiņa, tā netiek izskatīta. 



12.2. Izskatot sūdzību, Komisija pieņem lēmumu, kas tiek paziņots visiem izsoles dalībniekiem uz 

viņu pieteikumā norādīto e-pasta adresi.  

 

 
Domes priekšsēdētājs         (paraksts)                                           E.Avotiņš 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja                                            D.Kaupe 

05.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 



PIETEIKUMS  

dalībai nekustamā īpašuma “Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 

numurs: 9480 001 0057 rakstiskajā  

 IZSOLĒ  

 

Pretendents:  

Vārds Uzvārds 

 

 

Personas kods 

 

 

Kontaktpersona: 

 

 

Tālrunis: 

 

 

E-pasts: 

 

 

Bankas konts: 

 

 

 

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu vai  pilnvarotā persona:  

 

_________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, personas kods) 

 

Ar  pieteikuma iesniegšanu __________________________________________________, 
(pretendenta vārds uzvārds) 

 

turpmāk – Pretendents, piesaka savu dalību Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

starpgabals “Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs: 9480 001 0057, kas 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0057  0.5 ha platībā un būves 

ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0057 001, turpmāk –objekts, rakstiskai izsolei un apliecina, ka:  

  
1. Pretendentam ir skaidras un saprotamas Pretendenta tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles 

noteikumos un normatīvajos aktos;  

2. Pretendents ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, atzīst tos par pareiziem, saprotamiem 

atbilstošiem un tiem piekrīt;  

3. Pretendentam ir skaidras un saprotamas izsoles noteikumos noteiktās prasības piedāvājuma 

sagatavošanai, līguma priekšmets, līguma noteikumi, līdz ar ko atzīst, ka komisija ir 

nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei;  

4. Pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas dienu nav neizpildītu maksājumu saistību par 

līgumiem un/vai nav tiesvedība civillietā ar Smiltenes novada domi, vai tās iestādi 

(struktūrvienību), vai kapitālsabiedrību; 

5. Pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav pasludināts maksātnespējas process,;   

6. Pretendents piekrīt, ka personas dati tiks izmantoti, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas 

patiesīgumu;  

7. Visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un tā piedāvājumiem ir patiesas;  

8. Pretendents nav ieinteresēts citu Pretendentu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos, piedāvājums 

ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 

9. Pretendents ir informēts un piekrīt, ka izsoles procedūras gaitā saskaņā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu tiks apstrādāti no Valsts iedzīvotāju reģistra iegūtie Pretendenta, 

Pretendenta laulātā un radinieku līdz otrai pakāpei ieskaitot, kā arī šīm personām piederošas 

komercsabiedrības, Pretendentam vai Pretendenta – juridiskas personas īpašniekiem, valdes 

locekļiem vai prokūristiem piederošas komercsabiedrības, neatkarīgi no dalības apjoma un 

formas personas dati (t.sk. personas kods);  



10. Pretendents piekrīt, ka drošības nauda netiek atmaksāta izsoles noteikumos noteiktajos 

gadījumos;  

11. Pretendents piekrīt, ka saziņai ar Pretendentu tiek izmantota šajā pieteikumā dalībai izsolē 

norādītā e-pasta adrese.  

12. Pretendenta konta numurs uz kuru saskaņā ar izsoles noteikumiem pārskaitāma drošības nauda, 

ja Pretendents nav nosolījis izsoles objektu vai ir izslēgts kandidātu atlasē 

__________________________, banka______________, kods_________________. 

 

Par izsolīto nekustamo īpašumu - starpgabals “Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, 

kadastra numurs: 9480 001 0057, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

9480 001 0057  0.5 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0057 001, piedāvāju 

šādu pirkuma maksu:  

 

____________________________ (____________________________________________)   

euro 
Pielikumā:   

□ Drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments uz____ lpp.; 

□ Izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments uz____ lpp.; 

□ Pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija uz____ lpp.; 

□  _______________________________________________________________. 
(cits dokuments – norādīt dok. nosaukumu, lapu skaitu) 

 

_____________,____________ 
(vieta un datums)  

 

_____________________                     _______________               _______________________ 
(amata nosaukums)                                   (paraksts)   (paraksta atšifrējums) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


