
 

 
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________________ 



1.pielikums 

PIETEIKUMS IZSOLEI 

 
Izsoles priekšmets - pašvaldības nekustamā manta – dzīvokļa īpašums Rūpnīcas iela 25-
55, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 900 0809. 
 
1. Izsoles dalībnieka (vai pilnvarotās personas) pilns vārds, uzvārds (vai nosaukums):  
 
 
 
 
2. personas kods - fiziskai personai, reģistrācijas numurs – juridiskai personai:  
 
 
 
 
3. Dalībnieka pārstāvja amata nosaukums vai pilnvaras rekvizīti:  
 
 
 
 
4. Kontakttālrunis____________  

 
5. Konta numurs, uz kuru, saskaņā ar izsoles noteikumiem, pārskaitāms nodrošinājums, ja 

izsoles priekšmets nav nosolīts:  
 
 
 
 
6. Dalībnieks iesniedz/pievieno šādus dokumentus: (iesniegto atzīmēt):  

 

 
□ dokumentu, kas apliecina juridiskās personas pārstāvja tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā;  

 

□ maksājuma uzdevuma kopiju par nodrošinājuma naudas samaksu; 

 
□ cits dokuments (norādīt)  

_____________________________________________________________________  
 

! Parakstot šo pieteikumu, Dalībnieks apliecina, ka darījumā tiks izmantoti legāli iegūti 

finanšu līdzekļi, par kuriem nomaksāti nodokļi. 

 

Datums__________________________ 

 
Dalībnieka (vai tā pilnvarotā pārstāvja) 

 
paraksts_________________________ /  paraksta atšifrējums /________________________ 



2.  pielikums 

Priekuļu novada pašvaldība 

Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS 

 

nekustamās mantas – nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 25-55, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 900 0809. 

2020.gada 10.jūnijā plkst.10.00 

 

IZSOLEI 
 

Izsoles Izsoles Izsoles Izsoles Paraksts par 

dalībnieka dalībnieka dalībnieka dalībnieka reģistrācijas 

kārtas vārds, uzvārds personas kods dzīvesvietas vai apliecības 

numurs vai vai reģistrācijas juridiskā adrese saņemšanu 

 nosaukums numurs  un to, ka ir 

    iepazinies ar izsoles 

    noteikumiem 

     

     



3.  pielikums 

Priekuļu novada pašvaldība 

Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 

 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.__________ 
 

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

 
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ir uzrādījis (-usi) un iesniedzis (-usi) izsoles noteikumus norādītos dokumentus, un ieguvis (-
usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2020.gada 10.jūnijā plkst.10.00, Cēsu prospektā 5, 
Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., kurā tiks izsolīta Priekuļu novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā manta – dzīvokļa īpašums Rūpnīcas iela 25-55, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra numurs 4260 900 0809. 

 
Izsolāmās nekustamās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 3400,00 - EUR (trīs tūkstoši 
četri simti euro, 00 centi). 

 
Apliecība izdota 2020.gada _______________ 
 

 

Izsoles komisijas loceklis __________________________________ 



 
4.  pielikums  

IZSOLES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

2020.gada ___  

Nr.___ 

Izsoles laiks un vieta – 

2020.gada 10.jūnijā  plkst.10.00, Priekuļu novada, Priekuļu pagastā, Priekuļos, Cēsu prospektā 

5. 

Nekustamās mantas – nekustamais īpašums Rūpnīcas iela 25-55, Liepā, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 900 0809. 

 
Izsoles dalībnieki: 

_________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr….. 

_________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr. ….  
_________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr….. 

_________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr. …. 

 
Izsoli vada _______________ 

Izsoli protokolē _______________ 

Izsolē piedalās komisijas locekļi __________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 
Citas personas __________________ 

__________________ 

__________________ 

Izsoli atklāj izsoles vadītājs. 

Izsolīts tiek nekustamais īpašums Rūpnīcas iela 25-55, Liepā,  Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

kadastra numurs 4260 900 0809. 

 
Izsolāmās nekustamās mantas izsoles sākumcena – 3 400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro 
00 centi).  
  
Izsoles solis 500,00 (pieci simti euro, 00 centi). 

Izsoles gaita ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Izsolē piedāvātā augstākā cena 

____________________________________________________________________  
(summa ar cipariem un vārdiem) 

_____________________________________________________________________  
Izsoles dalībnieka, kurš par nekustamo mantu nosolījis augstāko cenu - vārds, 
uzvārds, juridiskās personas nosaukums  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

reģistrācijas kartītes nr._____ 

 
Pircējam viena mēneša laikā no izsoles dienas, tas ir – līdz 2020. gada__.___________ jāsamaksā 
summa, ko veido starpība starp nosolīto augstāko cenu un viņa samaksāto nodrošinājuma summu, 
pārskaitot to izsoles komisijas norādītajā kontā: 



_____________________________________________________________________ 

(summa ar cipariem un vārdiem) 

_____________________________________________________________________ 

 
Pircējs apņemas nomaksāt pirkuma summu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, tas ir – līdz 2020. 
gada__.___________ . Izsoles noteikumi pircējam ir zināmi. 

 
Izsoles dalībnieks, kas nosolījis savu augstāko cenu: 

  

______________________ Nr._______, summa EUR____ __________ 

  

______________________ Nr._______, summa EUR____ __________ 
 

____________________ Nr._______, summa EUR____ __________ 

  

______________________ Nr._______, summa EUR____ __________ 

Izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,  

______________________ Nr._______, summa EUR____ __________ 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________ 

Komisijas locekļi: ___________ ________________ 

 
____________ ________________ 

 
____________ ________________ 

 
____________ ________________ 

 
Protokoliste ________________ 

 



5.  pielikums 

Priekuļu novada pašvaldība 

Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 
 

 

IZZIŅA 

norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu 

 
Izsoles dalībnieka, izsolāmās nekustamās mantas nosolītāja, vārds, uzvārds, vai nosaukums 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

adrese un tālruņa numurs ______________________________________________ 

________________________________________________________________  
izsolē, kas notika 2020.gada 10.jūnijā plkst.10.00 Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā ieguva īpašumā nekustamo mantu – dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 25-55, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 900 0809. 

_____________________________________________________________________  
(summa cipariem un vārdiem) 

_____________________________________________________________________ 

Līdz 2020.gada ______________ izsolāmās nekustamās mantas nosolītājam jāpārskaita  

_____________________________________________________________________ 

(summa ar cipariem un vārdiem)  
 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________  
 

Protokolists _____________________________________________ 


