
 
 

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

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

 

2020.gada 25.martā 
APSTIPRINĀTI 

ar Smiltenes novada domes 

25.03.2019.lēmumu Nr.199 

(protokols Nr.5, 1.§.3)  

 

Avotu ielas 15, Grundzāles pagastā apbūves tiesību izsoles nomas noteikumi 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1   Apbūves objekta Avotu iela 15, Grundzālē daļa, kadastra apzīmējums 9458 008 0038 

8001, 0.3727 ha platībā. (turpmāk – Zemesgabals) apbūves tiesības izsoles noteikumi 

(turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek rīkota apbūves tiesības izsole (turpmāk – 

Izsole) Zemesgabalam, t.sk. nosaka izsoles norisi, pretendentu pieteikšanās un vairāksolīšanas 

kārtību, izsoles rezultātu apstiprināšanas kārtību. 
1.2.  Izsoles mērķis ir noteikt Apbūves tiesības objekta ieguvēju, jeb apbūves tiesīgo kurš 

piedāvā finansiāli izdevīgāko piedāvājumu apbūves tiesības nodibināšanai, kas saistīta ar 

apbūves tiesības izmantošanu. 

1.3.  Apbūves tiesības piešķīrējs ir Smiltenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009067337, 

adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 ( turpmāk – Smiltenes novada 

dome). 
1.4.  Izsoli rīko Smiltenes novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un 

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

1.5. Izsoles sludinājums tiek publicēts Smiltenes novada domes mājas lapā  www.smiltene.lv, 

normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. 

1.6. Izsole notiek kā atklāta finanšu piedāvājuma – Zemesgabala apbūves tiesības maksas 

vairāksolīšana. Pretendents, kurš piedāvā augstāko maksu par apbūves tiesību, tiek atzīts par 

izsoles uzvarētāju un iegūst apbūves tiesību.  

 

II. Izsoles veids, norises vieta un laiks  

2.1. Izsoles norises sākuma laiks: 2020.gada 19.jūnijā plkst.9:00. 

2.2. Izsoles norises vieta – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, zālē. 

2.3.  Izsoles dalībnieku reģistrācija izsoles dienā tiek pārtraukta 5 minūtes pirms noteiktā 

izsoles sākuma laika Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, sēžu zālē. 

2.4. Izsole notiek latviešu valodā. Izsoles dalībniekiem, kuri nepārvalda latviešu valodu, 

jānodrošina savs pārstāvis, kas pārvalda latviešu valodu, vai jānodrošina sava pārstāvība 

izsolē ar tulka palīdzību. Par tulka piedalīšanos izsolē izsoles dalībniekam jāinformē izsoles 

vadītājs, norādot tulka vārdu, uzvārdu, personas kodu. 

 

III. Izsoles objekts 

 

3.1. Izsoles objekts – Avotu iela 15, Grundzālē daļa, kadastra apzīmējums 9458 008 0038 

8001, 0.3727 ha platībā. 

3.2. Izsoles objektam noteikts lietošanas mērķa kods (kods 0801) – komercdarbības objektu 

http://www.smiltene.lv/


apbūve. 

3.3. Informācija par Izsoles objektu un ar Izsoles objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar 

nekustamā īpašuma speciālisti Ievu Melderi, tālr. 64707869. 

 
IV. Apbūves tiesības maksa 

4.1. Izsoles sākumcena gadā ir 780 euro (septiņi simti astoņdesmit euro).  

4.2. Papildus gada maksai par apbūves tiesību apbūves tiesīgais apmaksā Pievienotās vērtības 

nodokli, atbilstoši Pievienotas vērtības nodokļa likumam, u.c. Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktos un tieši ar Zemesgabalu un Izsoles objektu saistītos nodokļus, 

nodevas, kā arī nekustamā īpašuma nodokli.  

4.3. Izsoles uzvarētājs (turpmāk – Apbūves tiesīgais) papildus maksai par apbūves tiesības 

piešķiršanu veic vienreizēju maksājumu 168.19 euro (viens simts sešdesmit astoņi euro un 19 

centi) apmērā, lai kompensētu Pašvaldībai pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu 

par Izsoles objekta apbūves tiesības gada maksas noteikšanu.  

4.4. Izsoles solis tiek noteikts 50,00 euro apmērā pie gada apbūves tiesības maksas, bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

4.5. Maksa par apbūves tiesību ir izsolē nosolītā visaugstākā maksa pie Izsoles objekta gada 

apbūves tiesības maksas (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

4.6. Zemesgabala īpašniekam ir tiesības vienpusēji pārskatīt un mainīt maksu par apbūves 

tiesības piešķiršanu normatīvajos aktos neteiktajā kārtībā un apmērā. 

 

V. Apbūves tiesības īpašie nosacījumi 

5.1. Apbūves tiesības termiņš –30 gadi no Līguma noslēgšanas brīža. 

5.2. Apbūves tiesība ir spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, tā 

izbeidzas pati no sevis līdz ar zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējumu 

(atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem). 

5.3. Apbūves tiesīgajam nav tiesības apbūves tiesību atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu 

tiesībām.  

5.4. Citi nosacījumi – saskaņā ar Apbūves tiesības līgumu, kas ir Izsoles noteikumu 

neatņemama sastāvdaļa. 

5.5. Nekustamā īpašuma apbūves tiesības nodibināšanas mērķis (kods 0801) uzbūvēt 

komercdarbības objektu. 

5.6. Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā;  

5.7. Apbūves tiesīgais kompensē domei neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu – 168.19 euro 

(viens simts sešdesmit astoņi euro un 19 centi) apmērā; 

5.8. Pēc apbūves tiesību izbeigšanās dome nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par 

būves iegūšanu īpašumā;  

5.9. Dome ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē un 

nenodod ekspluatācijā komercdarbības objektu 5 (piecu) gadu laikā pēc apbūves tiesības 

nostiprināšanas zemesgrāmatā. 

 

VI. Izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība 

6.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, 

kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga 

piedalīties izsolē un iegūt apbūves tiesību (turpmāk – Pretendents).  

6.2. Izsoles dalībnieku pieteikumu saņemšana tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas 

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

6.3. Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei līdz 2020.gada 17.jūnijam (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. 

http://www.smiltene.lv/


8:00 līdz 16:00. Ārkārtas situācijas laikā pieteikumu un tam pievienotos dokumentus 

iesniegt elektroniski parakstītus ar e-parakstu dome@smiltene.lv , vai sūtīt pa pastu, vai 

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

6.4. Kopā ar pieteikumu: 

6.1.1. fiziska persona iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par nodrošinājuma 

un reģistrācijas maksas iemaksu;  

6.1.2.  juridiska persona (arī personālsabiedrība) iesniedz apliecinātu spēkā esošu 

statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) 

kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi, 

dokumentu, kas apliecina juridiskās personas pārstāvja tiesības rīkoties uzņēmuma 

vārdā, maksājumu apliecinošu dokumentu par nodrošinājuma un reģistrācijas maksas 

iemaksu. 

6.5. Ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību, Izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās personas 

vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu 

(izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas). Izziņu 

pieteikumam var pievienot brīvprātīgi.  

6.6.  Ārvalstīs izdoti dokumenti tiek pieņemti, ja tie ir noformēti atbilstoši Latvijai saistošu 

starptautisku līgumu noteikumiem. 

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

iesniegušo dalībnieku sarakstā. 

6.8.  Pretendentu atbilstību Izsoles noteikumiem izvērtē Izsoles komisija. 

6.9. Izsolei izsoles dalībnieks tiek reģistrēts un izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts 

Izsoles noteikumos minētajā termiņā, noteiktā kārtībā iesniegti, uzrādīti nepieciešamie 

dokumenti un iemaksāta nodrošinājuma nauda.  

6.10. Apbūves tiesību pretendenta piekrišanu, ka apbūves tiesību objekta īpašnieks kā 

kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā 

ziņas par apbūves tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no 

apbūves tiesību objekta īpašniekam pieejamām datubāzēm. 

6.11. Pretendents ir iepazinies un tam ir zināms Izsoles  objekta esošais stāvoklis un piekrīt 

visiem Apbūves tiesības izsoles noteikumiem un līguma par apbūves tiesības 

piešķiršanas nosacījumiem un iebildumus neceļ. 

6.12. Pretendentam ir skaidras un saprotamas Pretendenta tiesības un pienākumi. Apbūves 

tiesības izsoles noteikumos, tajā skaitā līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu un 

normatīvajos aktos. 

6.13. Pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav pasludināts maksātnespējas process, 

tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav apturēta 

vai izbeigta saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas process, nav nodokļu parādu, 

tostarp nekustamā īpašuma nodokļu parādu; 

6.14. Pretendents piekrīt personas datu apstrādei atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULAI (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) iesniegtās informācijas pārbaudei; 
Vispārīgā datu aizsardzības regula pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) 
6.14. Pieteikumam Pretendents pievieno: 

     6.14.1. drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu (internetbankas maksājuma 

dokumentam jābūt ar references numuru);  
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     6.14.2. Uzņēmumu reģistra izziņu par Pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesībām, bet, 

ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad attiecīgās valsts kompetentas institūcijas pilnu izziņu 

par Pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesībām;  

     6.14.3. pilnvaru pārstāvēt Pretendentu izsolē, ja Pretendentu pārstāv persona, kuras 

pārstāvības tiesības nav norādītas Uzņēmumu reģistra vai ārvalstu reģistra izsniegtajā izziņā;  

6.15. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona. 
6.16. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai komersants iemaksā Iznomātāja kontā: 

6.16.1.dalības maksu 25,00 euro (divdesmit pieci euro) apmērā:  

Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr, 90009067337 

Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X, 

Konta Nr. LV75UNLA0050014255591 

          6.16.2. drošības naudu 78,00 euro (septiņdesmit astoņi euro nulle centi) apmērā:  

Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr, 90009067337 

Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X, 

Konta Nr.LV88UNLA0050021788959 

6.17. Pretendentiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu vai ir izslēgti kandidātu atlasē, tiek 

atmaksāta drošības nauda. Drošības nauda netiek atmaksāta Apbūves tiesības izsoles 

noteikumos noteiktajos gadījumos. Drošības nauda Pretendentiem tiek atmaksāta 10 darba 

dienu laikā pēc tam, kad Apbūves tiesības izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā noslēgts 

līgums par apbūves tiesības piešķiršanu.  

6.18. Drošības nauda Pretendentam netiek atmaksāta, ja:  

        6.18.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas un tādēļ netiek iekļauts izsoles dalībnieku 

sarakstā, vai tiek no tā izslēgts; 

        6.18.2. Pretendents vai tā pilnvarotā persona nav ieradusies uz izsoli un/vai atteikusies 

no dalības izsolē; 

         6.18.3. izsoles dalībnieks neparakstās par savu pēdējo nosolīto apbūves tiesības maksu; 

6.18.4. Nosolītājs neparaksta līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu; 

6.18.5. Pretendents ir veicis darbības, kas bijušas par pamatu atzīt izsoli par spēkā 

neesošu; 

6.18.6. citos šajos Apbūves tiesības izsoles noteikumos noteiktajos gadījumos.  

6.19. Pieteikumam un tā pielikumiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt 

lapas. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu 

lapu, kurā norādīts sanumurēto un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu 

parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu, datumu un Pretendenta zīmoga nospiedumu 

(ja tāds ir) apliecina Pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. 

Apliecinājuma uzraksta izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi. 

6.20. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments nav latviešu valodā, tam 

pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

6.21. Komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju. Ja Pretendents nav iesniedzis visus 

pieprasītos dokumentus, tas netiek reģistrēts izsolei. 

6.22. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atgriezti.  

6.23. Pieteikumus dalībai izsolē reģistrē izsoles dalībnieku reģistrā, to iesniegšanas secībā pēc 

šo noteikumu pēc minēto dokumentu iesniegšanas. 

6.24. Izsoles dalībnieku reģistrā norāda vismaz šādas ziņas: dalībnieka kārtas numuru, 

komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, bet ja pieteikumu dalībai izsolē ir pieteikusi 

fiziska persona: vārdu uzvārdu, personas kodu; kā arī pretendenta pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

6.25. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka 

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

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.  

6.26. Ja pieteikums nav noformēts atbilstoši šajos Noteikumos un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, to nereģistrē un atgriež atpakaļ pretendentam. 

6.27. Ar pieteikuma iesniegšanu ir uzskatāms, ka Pretendents: 



6.27.1. ir informēts par izsoles objekta stāvokli dabā. 

        6.27.2. piekrīt Apbūves tiesības izsoles noteikumiem un līguma par apbūves tiesības 

piešķiršanas nosacījumiem;  

        6.27.3. piekrīt Izsoles objekta īpašnieka un Komisijas veiktajai personas datu apstrādei 

līguma par apbūves tiesības piešķiršanu noslēgšanas mērķim un iesniegtās informācijas 

atbilstības pārbaudei; 

        6.27.4. piekrīt, ka Komisija saziņai ar Pretendentu izmantos Pretendenta pieteikumā 

norādīto elektroniskā pasta adresi bez droša elektroniskā paraksta. 

6.28. Ja Pretendents nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus, Pretendentu neiekļauj izsoles 

dalībnieku reģistrā, un tas netiek pielaists izsolei, tāpat netiek reģistrēta un pielaista izsolei 

juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, ja tai ir ierosināta maksātnespēja vai tās 

saimnieciskā darbība ir apturēta. 

6.29. Komisija ir tiesīga jebkurā laikā pārbaudīt Pretendentu sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka 

Pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, Pretendents netiek iekļauts izsoles dalībnieku reģistrā 

vai Pretendents, kurš ir reģistrēts izsoles dalībnieku reģistrā, tiek no tā izslēgts, zaudējot 

tiesības piedalīties izsolē. Šādā gadījumā netiek atmaksāta Pretendenta iemaksātā drošības 

nauda. Komisijas lēmums par Pretendenta izslēgšanu no izsoles dalībnieku reģistra, tiek 

nosūtīts uz Pretendenta norādīto elektroniskā pasta adresi.  

6.30. Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē, ja uz izsoles 

dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta. 

6.31. Ziņas par saņemtajiem Pretendentu pieteikumiem, kā arī par izsoles dalībnieku reģistrā 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.  

 

VII. Izsoles norise, rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

 

7.1. Izsole notiek sēdē, kurā piedalās Komisija un Pretendenti, kuri iekļauti izsoles dalībnieku 

reģistrā (turpmāk – Izsoles dalībnieki) vai to pilnvarotās personas. 

7.2. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa 

prombūtnē Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

7.3. Izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretārs.  

7.4. Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas pirms izsoles sākuma ar parakstu apliecina, 

ka ir iepazinušies ar izsoles noteikumiem.  

7.5. Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā pirms izsoles sākuma uzrāda 

personu apliecinošu dokumentu un viņiem izsniedz dalībnieka numuru, kas atbilst izsoles 

dalībnieku sarakstā norādītajam kārtas numuram.   

7.6. Ja Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona nevar uzrādīt personu apliecinošu 

dokumentu, tiek uzskatīts, ka Izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies. Šādā gadījumā 

Pretendentam netiek atmaksāta drošības nauda.  

7.7. Izsoles vadītājs pārliecinās par izsoles dalībnieku reģistrā iekļauto personu ierašanos. Ja 

izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tas tiek ierakstīts 

izsoles protokolā, un par to izdara attiecīgu atzīmi izsoles dalībnieku reģistrā. 

7.8. Pilnvaroto personu darbības izsolē ir saistošas Izsoles dalībniekiem. Pilnvaroto personu 

atsaukšana vai aizstāšana ar citu Izsoles dalībnieka pilnvaroto personu stājas spēkā ar brīdi, 

kad tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.  

7.9. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo Izsoles objektu, paziņo Izsoles objekta nosacīto 

sākotnējo maksas apmēru, izsoles soli, par kādu apbūves tiesības maksu var pārsolīt, sniedz 

atbildes uz Izsoles dalībnieku jautājumiem, ja tādi ir. 

7.10. Uzsākot izsoli, izsoles vadītājs jautā, vai kāds nevēlas pārsolīt noteikto Izsoles objekta 

nosacītās apbūves tiesības maksas sākotnējo maksu. Katru pārsolījumu atzīmē izsoles 

protokolā, norādot Izsoles dalībnieku, tā numuru. 



7.11. Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams vienīgais 

izsoles dalībnieks, kurš apbūves tiesību iegūst par Izsoles objekta sākotnējo nosacīto apbūves 

tiesības maksu. 

7.12. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek pa 

vienam izsoles solim.  

7.13. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto apbūves tiesības maksu. 

Ja neviens no Izsoles dalībniekiem augstāku apbūves tiesības maksu nepiedāvā, izsoles 

vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko apbūves tiesības maksu un fiksē to ar 

āmura piesitienu un pēc tam pārsolījumus vairs nepieņem. Āmura piesitiens noslēdz apbūves 

tiesības iegūšanu.  

7.14. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu apbūves tiesības maksu un neviens to nepārsola, tad 

priekšroka dodama solītājam, kas Izsoles dalībnieku reģistrā reģistrēts ar mazāku kārtas 

numuru.   

7.15. Izsoles dalībnieku reģistrā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu, Pretendenta nosaukumu, 

kuru solītājs pārstāv, solītāja pēdējo nosolīto apbūves tiesības maksu.  

7.16. Izsoles dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku reģistrā apstiprina savu pēdējo solīto 

apbūves tiesības maksu. Ja Izsoles dalībnieks atsakās parakstīties, par to tiek izdarīta atzīme 

izsoles dalībnieku reģistrā, un šādā gadījumā viņam neatmaksā drošības naudu.  

7.17. Izsoles beigās Izsoles vadītājs paziņo, ka izsole pabeigta un nosauc visaugstāko nosolīto 

apbūves tiesības maksu un Izsoles dalībnieku, kurš nosolījis augstāko apbūves tiesības maksu 

(turpmāk – Nosolītājs). 

7.18. Izsoles protokolu apstiprina Komisija. Izsoles rezultātus apstiprina Smiltenes novada 

dome. Izsoles rezultāti tiek publicēti Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv. 

7.19. Izsolāmās apbūves tiesības Nosolītājs iegūst tiesības slēgt līgumu par apbūves tiesības 

piešķiršanu ar Izsoles objekta īpašnieku pēc pozitīva Smiltenes novada domes lēmuma 

pieņemšanas par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

VIII. Līguma par apbūves tiesības piešķiršanu noslēgšana 

 

8.1. Nosolītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma par apbūves tiesības piešķiršanu 

projekta nosūtīšanas dienas paraksta līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu, vai rakstiski 

paziņo par atteikumu slēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu. 

8.2. Ja Nosolītājs neparaksta līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu noteiktajā termiņā, ir 

uzskatāms, ka Nosolītājs ir atteicies no līguma par apbūves tiesības piešķiršanu slēgšanas. 

Šādā gadījumā netiek atgriezta iemaksātā drošības nauda un viņš zaudē izsolāmo mantu 

saskaņā ar noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.  

8.3. Gadījumā, ja Nosolītājs no līguma par apbūves tiesības piešķiršanu slēgšanas atsakās, tad 

pēdējais pārsolītais Izsoles dalībnieks stājas Nosolītāja vietā un attiecīgi tam tiek piedāvāts 

slēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu. Šo principu piemēro attiecībā uz katru nākamo 

pārsolīto izsoles dalībnieku, ja par Nosolītāju atzītais neveic šajā nodaļā minētos pienākumus.  

8.4. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko apbūves tiesības maksu un kurš 

stājies Nosolītāja vietā 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma par apbūves tiesības 

piešķiršanu projekta nosūtīšanas dienas paraksta līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu, vai 

rakstiski paziņo par atteikumu slēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu. Ja Izsoles 

dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko apbūves tiesības maksu un kurš stājies 

Nosolītāja vietā neparaksta līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu noteiktajā termiņā, ir 

uzskatāms, ka tas ir atteicies no līguma par apbūves tiesības piešķiršanu slēgšanas. Šādā 

gadījumā netiek atgriezta iemaksātā drošības nauda un viņš zaudē izsolāmo mantu saskaņā ar 

noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.  

8.5. Šīs nodaļas noteiktās darbības atkārto ar katru nākamo pārsolītāju, līdz tiek noslēgts 

līgums par apbūves tiesības piešķiršanu, 

8.6. Neatmaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta Smiltenes pilsētas pašvaldības budžetā.  



 

IX. Nenotikusi izsole, spēkā neesoša izsole un atkārtota izsole 

 

9.1.Izsole atzīstama par nenotikušu:  

9.1.1. ja izsoles dalībnieku reģistrā nav iekļauts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles 

dalībnieks; 

9.1.2. ja izsolē piesakās vairāki Pretendenti un neviens Pretendents nepārsola izsoles 

sākumcenu; 

9.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kuri ieguvuši tiesības slēgt nomas līgumu, atbilstoši 

noteiktajai kārtībai neparaksta līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu. 

9.2. Izsole tiek atzīta par spēkā neesošu un tiek rīkota atkārtota izsole: 

9.2.1.  ja izsole tikusi izziņota, neievērojot izsoles noteikumus; 

9.2.2. ja tiek atzīts, ka kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē noraidīta nepamatoti vai 

neatbilstoši noraidīts kāds pārsolījums; 

9.2.3. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai 

gaitu; 

9.2.4. ja izsolāmo mantu iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

9.2.5. ja izsole notikusi citā vietā un laikā, nekā norādīts sludinājumā.  

9.3. Atkārtota izsole tiek rīkota noteikumu noteiktajā kārtībā.  

   

X. Izsoles komisijas tiesības un pienākumi 

 

10. 1. Komisija ir atbildīga par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu. 

10.2. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks.  

10.3. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada 

Komisijas sēdes, nodrošina izsoles norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

10.4. Izsoles norises dokumentēšanu nodrošina Komisijas sekretārs.  

10.5. Komisijai ir šādi pienākumi: 

10.5.1. nodrošināt izsoles norisi; 

        10.5.2. nodrošināt izsoles dokumentu sagatavošanu, izsoles gaitas protokolēšanu; 

        10.5.3. izvērtēt Pretendentu iesniegtos pieteikumus saskaņā ar normatīvo aktu un 

noteikumu prasībām; 

10.5.4. sniegt atbildes uz jautājumiem par izsoli; 

10.5.5. nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās informācijas publicēšanu; 

10.5.6. veikt citas darbības, kas noteiktas normatīvajos aktos. 

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

locekļiem. 

10.7. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja Komisijas 

locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

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

atšķirīgo viedokli var fiksēt sēdes protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par 

Komisijas pieņemto lēmumu. 

10.9. Izsoles noslēguma protokolā norāda vismaz šādu informāciju: 

10.9.1. Iznomātāja rekvizīti, izsoles veids, nomas tiesību priekšmets; 

10.9.2. datums, kad publicēts sludinājums par izsoli; 

10.9.3. izsoles Komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums; 

10.9.4. izsoles sākumcena; 

10.9.5. pieteikumu iesniegšanas termiņš un mutiskās izsoles vieta, datums un laiks; 

       10.9.6. pieteikumus iesniegušo pretendentu vārds, uzvārds vai nosaukums, un citi šo 

personu identificējošie dati; 



      10.9.7. solīšanas gaitu; 

      10.9.8.  tā Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu par apbūves tiesības 

piešķiršanu, apbūves tiesības maksas apmērs un līguma darbības termiņš; 

10.9.9. pamatojums lēmumam par Pretendenta izslēgšanu no dalības izsolē; 

10.9.10. lēmuma pamatojums, ja Izsoles objekta īpašnieks pieņēmis lēmumu pārtraukt 

izsoli; 

        10.9.11. cita informācija, kas noteikta šajos noteikumos, normatīvajos aktos. 

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

darba dienu laikā no Smiltenes pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

 

XI. Sūdzību izskatīšana 

 

11. Sūdzības par izsoles norisi, tajā skaitā par Komisijas rīcību izskata Smiltenes novada 

domes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. 

 

 
Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalībnieka (tā pārstāvja) paraksts apliecina tā pilnīgu iepazīšanos ar šiem Izsoles noteikumiem, tā pielikumiem, 

kā arī faktu, ka tam minētie dokumenti ir pilnībā saprotami. 

 

1. Dalībnieka (tā pārstāvja) pilns vārds (vai nosaukums)__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

paraksts_______________________ paraksta atšifrējums______________________ 

 

Datums________________ 

 

2. Dalībnieka (tā pārstāvja) pilns vārds (vai nosaukums)__________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

paraksts_______________________ paraksta atšifrējums______________________ 

 

Datums________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


