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APSTIPRINATI
ar Dobeles novada domes

202I .gada 30. septembra
lēmumu Nr.140/9

Dobeles novada pašvaldibas nekustamã īpašuma
"Dzelmes"_15, Lielaucē, Lielauces pagastÍi, Dobeles novadā,

IZSOLES I\OTEIKUMI

l.VispārĪgie noteikumi

1'1.Izsoles noteikumi (tuņmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma prasfüām' kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē valsts un
pašvaldĩbas mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
l.2.Noteikumi nosaka Dobeļes novada pašvaldības nekustamā Ųašuma "Dzelmes"-15, Lielauce,
Lįelauces pagasts, Dobeles novads, kadastra numurs 4676 900 0044, izsoles kārtību, to dalībnieku
tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē LatvĮas Republikā spēkā esošie normatīvie
akti.
1.3.Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids _ otrā atkĻāta mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
l.4.Izsoles norises vieta un laiks - Auces administrācijas ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles
novadā, (2.stāvā _ zāIē) 2o2l.gada L6.novembrĪ plkst. 10:15.
1.5.Izsolē var piedalīties jebkura rīcĪbspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu noteiktajā
kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks'

2. Informiįcija par izsoles priekšmeŧu

2' 1.Izsoles priekšmets _ dzīvokļa Ļašums Nr.15, "Dzelmes", Lielauce, Lielauces pagasts, Dobeles
novads, kadastra numurs 4676 900 0044, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 68,3 m2 platībā un
650113362 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamãm daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas.
2'2.Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas _ eiro I00 vo.

2'3.Nosac-rtā sākumcena_2100 EUR (divi tūkstoši simts eiro).
2.4.Samaksas termiņi un kārtība - pilnā apmērā viena mēneša laÍkiį no izsoles dienas.

3. Įzsoles dalibnieku reģistrācijas kįįrtĪba

3.1.Izsoles dalībnieku reģistrācļa, ízdarot attiecĨgu ierakstu izsoles dalĨbnieku sarakstā, notiek'
Auces Valsts un pašvaldĨbas vienotajã klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas ielā 1,

Aucē, Dobeles novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no paziņojuma par izsolį publicēšanas dienas
|Īdz 2021.gada l5.novembrįm pllist. t2.00.
3.2.Reģistrējoties izsoles dalĨbnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:

3.2.1jāiesniedz :

1)Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
- iesniegums par pieteikšarios izsolei; -' '
- attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds

nepieciešams;
- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstãvis, kura pārstāvĩbas

tiesības nav reģistrētąs Uzņēmumu reģistrā;
- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai

personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās personas
vai personãlsabiedrības valsts reģistra iestādes izzíņu par attiecīgo juridisko personu
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vai personālsabiedrĩbu (izziņa ir deĘa, ja tã izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no
izsoles dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (Ęuma) norakstu vai izrakstu par
pārvaldes insŧitūcĮu (amatpersonu) kompetences apjomu.

2)Fiziskai personai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolē;
- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.

3.2.2.j-auzr-ada:
1)Juridiskai personai :

- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 7o (desmit procentu) apmērā no
nekustamã īpašuma izsoles no s ac-ttās sākumcenas.

2)Fiziskai personai :

- pelsonu apliecinošs dokuments;
- kvĨts par iemaksãto izsoles nodrošinājumu 10 7o (desmit procentu) apmērā no

nekustamā Ĩpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3'Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Auces administrācļas, reģistrācijas Nr.900091t633t,
norēŖinu kontos:

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA00500L4215278;
AS S wedbank, HABALY 22, konta Nr.LV23 HAB 405 5 1 0 I 6927 7 52;
AS Ciradele banka, PARXLV2X, konra Nr.LV40PARXOO 1 2441 1 40001,
ar norādi "izsoļes nodrošinājums "Dzelmes-15"''.

4. Izsoles norises procedūra

4.t.Telpa, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu izsoles
vietā izlemj izsoles komisij as priekšsēdētāj s.

4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētãjs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai'

4'3' Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalĨbnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles solis ir noteikts 100 EUR apmērā.
4.6. Izsoļes vad-rtājs izsoles dalībnieku reģisŧrācļas saraksta kārtībā izsauc katru izsoles dalībnieku

un izsoles dalībnieku reģistrācļas sarakstã atnmē tā piedāvāto cenu. Cenas atzīmēšana ir
jãtuņina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.

4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalĨbniekam ar savu parakstu izsoles dalībnieku
reģistrācij as sarakstā j āapstiprina sava pēdēj ā solītā cena.

4'8. Par izsoles uzvarētāju (nosolĪtāju) tiek noteikta poÍSona, kura ir nosolĪjusi visaugstãko cenu'
4.9. Izsoļes uzvarētājam viena mēneša laika no izsoles dienas jāveic piedāvātās Summas' atrēŖinot

naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.I0. Izsoles uzvarētājam 30 ftrīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultatu apstiprināšanãs dienas ir
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jāparaksta pirkuma līgums.
4'tI. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā

Ųašuma izpirkšanas vai Ęuma parakstīšanas, vai gadįumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles
uzvarētājs neatbilst Publiskas peÍsonas mantas atsavinãšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši
citu normatīvo aktu,'kas reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsaviriāšanas veikšanu,
prasībām, uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesĨbas uz nosolītā īpašuma
izpirkšanu.

4'I2' Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamãīpašuma izpirkšanas tiesĩbas nav nosolļuši, iemaksātā
drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikã no izsoles norises dienas.

5. Izsoles dalibnįeku tiesĪbas un pieniikumi
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5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi j-uepanstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un jāievēro
Noteikumos ietvertās prasības.

5.2. Katrs izsoles dalĨbnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumus, apņemas ievērot visus
Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.

5.3. Izsolē staņ tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultãtus un
gaitu.

Domes priekšsēdētājs E.Gaigalis

Ar izsoles noteikumiem iepazinos :
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