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Lēmums 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

2020.gada 23.aprīlī                       Nr.184 

        (protokols Nr.8, 5.p) 

 

Par kustamas mantas – kokmateriālu atsavināšanu  izsolē 
 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar izpilddirektora F. Puņeiko informāciju par iespēju 

pašvaldībai piederošo kustamo mantu - kokmateriālus nodot atsavināšanai  izsolē. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija 

(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, no kā izriet, ka 

Priekuļu novada pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt pašvaldības kustamās mantas 

atkārtotu atsavināšanu.  

Savukārt, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrās daļas regulējums 

nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātas 

publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Aizliegumi kustamās mantas atsavināšanai nav konstatēti. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4., 6., 8., 9., 10., 11.pantu, 

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”, Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 20.aprīļa atzinumu par 

lēmuma projektu (protokols Nr.5), elektroniski balsojot tiešsaistē, PAR –13 (Elīna Stapulone, 

Aivars Tīdemanis,  Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks,  Jānis Mičulis,  Baiba Karlsberga, Mārīte 

Raudziņa, Normunds Kažoks, Dace Kalniņa Māris Baltiņš, Ināra Roce, Elīna Krieviņa, Jānis 

Ročāns), PRET –nav, ATTURAS –nav Priekuļu novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Priekuļu novada pašvaldības kustamo mantu – kokmateriālus. 

2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minēto kustamās mantas nosacīto cenu EUR 9100,00 (deviņi 

tūkstoši viens simts euro 00 centi). 

3. Atsavināt 1.punktā minēto kustamo mantu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

4. Apstiprināt 1.punktā minētās kustamas mantas izsoles noteikumus.  

Pielikumā: Izsoles noteikumi pielikumā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)     Elīna Stapulone 
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Pašvaldībai piederošās kustamās mantas – kokmateriālu  

IZSOLES NOTEIKUMI 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi) nosaka kārtību, kādā izsolē tiek 

pārdota Priekuļu novada pašvaldībai piederošā kustamā manta – kokmateriāli 194,748 m3 

apjomā, kas atrodas  

1.1 īpašumā “Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 

(kadastra Nr. 42720060218) – 27,406 m3 zāģbaļķi,  

1.2 īpašumā “Mežparks”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads (kadastra Nr. 42720070399 un 

42720070399) – 131,8 m3 zāģbaļķi,  

1.3 īpašumā “Lielā Ellīte”, Liepas pagasts, Priekuļu novads (kadastra Nr. 42600030207) -

10,442 m3 zāģbaļķi un 4,3 m3 malka 

1.4 īpašumā “Kalāči”, Liepas pagasts, Priekuļu novads (kadastra Nr. 42600050114) – 10,5 

m3 malka 

1.5 īpašumā “Izmēģinātāju iela 12”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads (kadastra Nr. 

42720070386) – 10,3 m3 malka 

 (turpmāk tekstā – Kustamā manta) atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likumam, Latvijas Republikas Civillikumam un citiem normatīvajiem aktiem. 

1.2. Noteikumos lietotie termini: 

1.2.1. Izsoles pretendents ir persona, kura ir iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē (turpmāk 

tekstā – Izsoles pretendents). 

1.2.2. Izsoles dalībnieks ir fiziska persona, juridiska persona vai personālsabiedrība, kurai ir 

tiesības iegūt īpašumā Kustamo mantu un kuru Izsoles komisija  ir reģistrējusi, iekļaujot 

to Izsoles dalībnieku sarakstā (turpmāk tekstā – Izsoles dalībnieks). 

1.3. Kustamā manta tiek atsavināta pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2020.gada 23.aprīļa  

lēmumu Nr. 184 ,,Par kustamās mantas -kokmateriālu atsavināšanu izsolē”. 

1.4. Kustamās mantas atsavināšanas veids - pārdošana atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 

(turpmāk tekstā - Izsole). 

1.5. Kustamās mantas Izsoli organizē Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija (turpmāk tekstā – Izsoles komisija),  

1.6. Lai varētu piedalīties Izsolē, pieteikumu dalībai Izsolē iesniedz šajos noteikumos noteiktajā 

termiņā un izpilda Izsoles noteikumu nosacījumus.  

1.7. Izsoles norises laiks un vieta: 2020.gada 13.maijā plkst. 11.00 Priekuļu novada pašvaldības 

administrācijas ēkā Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, Cēsu prospektā 5, 2.stāva 

zālē. 

1.8. Kustamās mantas nosacītā cena – EUR 9100,00 (deviņi tūkstoši viens simts euro 00 centi) . 

1.9. Izsoles solis — EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi). 

1.10. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekam jāpārskaita Priekuļu novada pašvaldības 

norēķinu kontā: AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV07UNLA0004011130808 

nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – EUR 910,00 (deviņi simti 

vienpadsmit euro 00 centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – 

kokmateriālu izsolei”.  



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

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

tiek ieskaitīta pirkuma cenā.  

1.12. Informācija (sludinājums) par izsoli tiek publicēta Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Druva”, laikrakstā “Liesma”, Priekuļu novada domes 

informatīvajā izdevumā „Priekuļu novada vēstis” un pašvaldības interneta mājas lapā  

www.priekuli.lv. 

 

2. Īpašuma raksturojums 

2.1. Kustamā manta tiek pārdota kā lietu kopība un netiek pārdota pa daļām. 

2.2. Uz Kustamo mantu nav pirmpirkuma tiesību. 

2.3. Kustamo mantu dabā var apskatīt iepriekš piesakoties pie Priekuļu novada pašvaldības 

mežsaimniecības speciālista A.Amantova pa tālruni Nr. 29722111 vai e-pastu: 

ainars.amantovs@priekulunovads.lv  

 

3. Pieteikšanās dalībai Izsolē un Izsoles dalībnieku reģistrācija 

3.1. Pieteikumus dalībai izsolē pieņem un reģistrē Priekuļu novada domes Klientu apkalpošanas 

centrs (turpmāk - KAC).  

3.2. Izsoles pretendents Pieteikumu dalībai izsolē nosūta pa pastu uz adresi : Cēsu prospekts 5, 

Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu 

– dome@priekulunovads.lv  vai iesniedz KAC personīgi līdz 2020.gada 13.maijam plkst. 

9.30. 

3.3. Pieteikumā pretendenti  norāda:  

3.3.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese; 

3.3.2. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai – nosaukumu (firma), reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese; 

3.3.3. elektroniskā pasta adrese (ja ir); 

3.3.4. izsoles Objekta nosaukums; 

3.3.5. Dokumentu, kas apliecina nodrošinājuma samaksu. 

3.4. Pieteikums iesniedzams latviešu valodā. Ja kāds no dokumentiem ir citā valodā, tam pievieno 

notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ārvalstīs izdotiem publiskiem dokumentiem, 

tajā skaitā ārvalstī notariāli apliecinātām dokumentu kopijām vai ārvalsts izdevējas iestādes 

apliecinātām dokumentu kopijām ir jābūt legalizētām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

3.5. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka 

likumam, Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” un Izsoles noteikumiem. 

3.6. Dalībai Izsolē iesniegtie dokumenti netiek atdoti. 

3.7. Ja Komisija publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu  

vai personālsabiedrību, tā ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās personas nepieciešamās 

ziņas. 

3.8. Starp Izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un 

rezultātus. 

3.9. Pēc Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Izsoles komisija pārbauda un izvērtē saņemto 

informāciju par Izsoles pretendentu un tā iesniegto Pieteikumu, sastāda Izsoles dalībnieku 

sarakstu, iekļaujot tajā Izsoles pretendentus, kuri ir tiesīgi iegūt īpašumā Kustamo mantu un 

ir izpildījuši Izsoles noteikumu 3.2.- 3.8.punktu prasības, tādējādi veicot Izsoles dalībnieku 

reģistrāciju. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas: 

3.9.1. Izsoles dalībnieka kārtas numurs atbilstoši Izsoles pretendentu Pieteikumu 

iesniegšanas secībai; 

3.9.2. Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods  vai  juridiskās  personas/ 

personālsabiedrības firma, reģistrācijas numurs un tās pārstāvja vārds, uzvārds un 

personas kods, pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods, pilnvaras 

izsniegšanas vieta, datums, numurs;  

3.10. Izsoles komisija pieņem lēmumu par Izsoles pretendenta neiekļaušanu Izsoles dalībnieku 

http://www.priekuli.lv/
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sarakstā, ja: 

3.10.1. Pieteikums ir iesniegts pēc Pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām; 

3.10.2. Izsoles pretendents, iesniedzot KAC attiecīgu paziņojumu, atsauc savu Pieteikumu 

līdz Pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām; 

3.10.3. Izsoles pretendents nav izpildījis Izsoles noteikumu 3.2.-3.8. punktā minēto; 

3.10.4. Izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas. 

3.11. Par Izsoles pretendentu nevar kļūt persona, kura ir Izsoles organizētāja vai Izsoles komisijas 

sastāvā vai Priekuļu novada pašvaldības darbinieks, kā arī citas personas, kuras atbilstoši 

amata pienākumiem vai atsevišķam uzdevumam piedalās Izsoles organizēšanā vai rīkošanā.  

3.12. Izsoles komisija par šo noteikumu 3.10. un 3.11. punktos pieņemtajam lēmumam paziņo 

Izsoles pretendentiem un dalībniekiem pirms izsoles sākuma. 

3.13. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt Izsoles dalībnieka sniegtās ziņas arī pēc Izsoles 

dalībnieka iekļaušanas dalībnieku sarakstā. Ja tiek atklāts kāds no Izsoles noteikumu 

3.11.punktā noteiktajiem apstākļiem, Izsoles komisija pieņem lēmumu par Izsoles 

dalībnieka svītrošanu no dalībnieku saraksta un, līdz ar to tas zaudē tiesības piedalīties 

Izsolē. 

3.14. Ziņas par Izsoles pretendentiem un Izsoles dalībniekiem līdz Izsoles sākumam netiek 

izpaustas. 

 

4. Pielaišana dalībai Izsolē 

4.1. Pie ieejas Izsoles norises telpā Izsoles dalībnieki, to pārstāvji vai pilnvarotās personas uzrāda 

Izsoles komisijai pasi, parakstās ka ir iepazinušies ar Izsoles noteikumiem, un solīšanas kartes 

saņemšanu. Solīšanas kartes numurs atbilst Izsoles dalībnieku sarakstā norādītajam kārtas 

numuram. 

4.2. Solīšanas karti neizsniedz, un Izsoles dalībnieks uzskatāms par neieradušos uz Izsoli, ja 

Izsoles dalībnieks, tā pārstāvis vai pilnvarotā persona nevar uzrādīt personu apliecinošu 

dokumentu, un/vai uz Izsoli ieradusies persona nav pilnvarota pārstāvēt Izsoles dalībnieku 

Izsolē. 

4.3. Ja Izsoles dalībnieks nav ieradies uz Izsoli, par to izdara atzīmi Izsoles dalībnieku sarakstā. 

Izsoles dalībnieku Izsolē drīkst pārstāvēt tikai viens pārstāvis vai pilnvarotā persona. Izsoles 

dalībnieka pārstāvja vai pilnvarotās personas atsaukšana vai maiņa ir iespējama līdz  solīšanas   

kartes   saņemšanai,   iesniedzot  rakstisku paziņojumu Izsoles rīkotājam. Izsoles dalībnieka 

pārstāvja vai pilnvarotās personas maiņas gadījumā Izsoles komisijai ir iesniedzams arī 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēts dokuments, kas apliecina pārstāvības tiesības.  

 

5. Izsoles norises kārtība 

5.1. Izsole notiek šajos noteikumos noteiktajā vietā un laikā. 

5.2. Izsole notiek, ja uz to ir ieradies vismaz viens no reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem. 

5.3. Izsoli vada Izsoles komisijas priekšsēdētājs vai viņa norīkots komisijas loceklis (turpmāk 

tekstā – Izsoles vadītājs). 

5.4. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

5.5. Izsoles vadītājs, atklājot Izsoli, paziņo par Kustamo mantu un tās sastāvu, nosacīto cenu, 

Izsoles soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Solīšana sākas no Kustamā īpašuma nosacītās cenas. Solīšana notiek pa vienam Izsoles solim, 

paaugstinot nosacīto cenu. 

5.7. Solīšanas process beidzās brīdī, kad kāds no izsoles pretendentiem apliecina gatavību pirkt 

Nekustamo īpašumu par Izsoles vadītāja nosaukto cenu. Par nosauktās cenas nosolītāju 

uzskatāms Izsoles dalībnieks, kurš pirmais paceļ solīšanas karti.  

5.8. Pretendents Izsoles dalībnieku sarakstā ar parakstu apstiprina savu nosolīto cenu. Solītāja 

atteikšanos ar parakstu apstiprināt savu pēdējo nosolīto cenu fiksē Izsoles dalībnieku 

sarakstā. 

5.9. Izsoles protokolu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc Izsoles paraksta Izsoles vadītājs, 

protokolētājs un visi klātesošie Izsoles komisijas locekļi. 

 



6. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

6.1. Izsoles rezultātus apstiprina nākamajā domes sēdē pēc izsoles dienas. 

6.2. Izsoles organizētājs ir tiesīgs neapstiprināt Izsoles rezultātu, ja: 

6.2.1. Ir pieļauta atkāpe no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma un šajos Izsoles 

noteikumos paredzētās izsoles kārtības; 

6.2.2. Atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai 

nebija tiesības piedalīties izsolē. 

6.3. Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Izsoles organizētājs Izsoles publicē Priekuļu novada 

pašvaldības mājas lapā www.priekuli.lv   

 

7. Pirkuma līgums, samaksas kārtība  
7.1. Tiesības slēgt Pirkuma līgumu iegūst Izsoles uzvarētājs. 

7.2. Izsoles uzvarētājs (turpmāk tekstā – Pircējs) paraksta Pirkuma līgumu 7 (septiņu) darba dienu 

laikā no paziņojuma par Izsoles rezultātu apstiprināšanu saņemšanas dienas, ierodoties 

Priekuļu novada pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

iepriekš saskaņotā laikā un telpā. 

7.3. Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama mēneša laikā no izsoles dienas. 

7.4. Pircēja veicamie maksājumi ieskaitāmi Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontos ar 

norādi ,,Maksājums par pašvaldības kustāmās mantas – kokmateriālu iegādi ”. 

 

8. Nenotikusi un spēkā neesoša izsole 
8.1. Izsoles komisija pieņem lēmumu par Izsoles atzīšanu par nenotikušu, ja: 

8.1.1. Izsolei nav reģistrēts neviens Izsoles dalībnieks; 

8.1.2. uz Izsoli nav ieradies neviens Izsoles dalībnieks; 

8.1.3. dalībnieks ir attiecies ar parakstu apstiprināt savu pēdējo nosolīto cenu Izsoles 

dalībnieku sarakstā; 

8.1.4. Kustamās mantas nosolītājs, nav veicis pirkuma maksas maksājumu noteiktajā termiņā;  

8.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja Izsoles rīkošanā ir pieļauta atkāpe no Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma un šajos Izsoles noteikumos paredzētās kārtības. 

8.3. Konstatējot Izsole noteikumu 8.2. punktā minēto, Izsoles rīkotājs pēc savas iniciatīvas pieņem 

lēmumu atzīt Izsoles rezultātus par spēkā neesošiem. 

8.4. Ja Izsole atzīta par nenotikušu vai tās rezultāti par spēkā neesošiem, Izsoles organizētājs 

nekavējoties par to paziņo Izsoles dalībniekiem un organizē jaunu izsoli. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)     Elīna Stapulone 
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