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Par nekustamā īpašuma “Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, izsoli 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma Priekuļu novada Priekuļu 

pagasta “Batereju lauks” izsoles atzīšanu par spēkā neesošu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka 2020.gada 12.februārī notika 

nekustamā īpašuma “Batereju lauks”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., izsole, kurā nekustamo īpašumu 

nosolīja persona, kurai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 18.panta otro daļu 

nebija tiesības piedalīties izsolē kā pircējam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 18.panta otro daļu,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Administratīvā procesa likuma 74.pantu un 86.pantu atklāti balsojot: PAR –11 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks,  Arnis Melbārdis, 

Jānis Mičulis,  Baiba Karlsberga, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Dace Kalniņa), dome nolemj: 

1. Atzīt par spēkā neesošu nekustamā īpašuma “Batereju  lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 

novadā 2020.gada 12.februāra izsoli. 

2. Atcelt Priekuļu novada domes 2019.gada 30.decembra lēmumu Nr.550 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles  

noteikumu  apstiprināšanu”. 

3. Atcelt Priekuļu novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumu Nr. 80 “Par nekustamā īpašuma 

izsoles rezultātu apstiprināšanu”. 

4. Par lēmumu informēt lēmuma 1. punktā norādītās izsoles dalībniekus. 

5. Atbildīgais pa lēmuma izpildi – F. Puņeiko 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona- pēc deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona- pēc juridiskās adreses 

vietas).  

Saskaņā ar Administratīvā procesa 70.panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, 

kad tas paziņots adresātam, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)     Elīna Stapulone 


