
Nekustamā īpašuma  „Aigas” izsole 

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Aigas" 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 006 0197, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 

34,64 ha. 

Izsole notiks 2015. gada 11. novembrī plkst.10.00 domes ēkā "Ērģelniekos", Jaunpilī, Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā. 

Objekta nosacītā cena EUR 140 500,00. 

Izsoles sākumcena EUR 140 500,00 , nodrošinājums EUR 14 050,00, dalības maksa EUR 150,00 (fiziskām 

personām) vai 300,00 (juridiskām personām). 

Izsoles solis - EUR 500,00. 

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2015. gada 9. novembrim plkst. 18.00 jāreģistrējas Jaunpils novada 

domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. 

Nr.90000051932, budžeta kontā AS "Swedbank", bankas kods HABALV22, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777,  ar atzīmi "Nekustamā īpašuma "Aigas" izsoles nodrošinājums". 

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma "Aigas" 
izsoles dalības maksa". 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2015.gada 26. oktobrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles 

komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr.29209173. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.jaunpils.lv . 

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000051932 
 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr. /fakss 63107068, mob. tālr. 29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv 

 
 

Nekustamā īpašuma  

”Aigas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
IZSOLES NOTEIKUMI  

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
 2015. gada 5.oktobrī 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Jaunpils novada domes nekustamā īpašuma – „Aigas”, īpašuma kadastra Nr. 9056 006 0197, kas 

atrodas Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, 

turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam. 

1.2. Izsoli organizē Jaunpils novada domes Izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija, pamatojoties uz 
Jaunpils novada domes 2015.gada 30.septembra sēdes Nr.8 lēmumu Nr. 131.  

1.3. Izsole notiek Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 2015. 

gada 11.novembrī plkst. 10.00. 
1.4. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas ( EUR 140 500.00), t.i., EUR 

14050.00 (četrpadsmit tūkstoši piecdesmit euro) jāieskaita Jaunpils novada domes, reģ.Nr.90000051932, 
budžeta kontā AS „Swedbank”, konta Nr.LV22HABA0551020325777, kods HABALV22. Nodrošinājums 

uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā. 
1.5. Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas novada domē, jāiemaksā dalības maksa – 

fiziskām personām EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro, 00 euro centi), juridiskām personām – EUR 

300.00 (trīs simti euro, 00 euro centi), ko samaksā Noteikumu 1.4.punktā  norādītajā kontā.  
1.6. Izsoles solis – EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 euro centi). 
1.7. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis’’, pašvaldības 
izdotajā vietējā laikrakstā, Jaunpils novada mājaslapā.  

1.8. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma. 

1.9. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskate: izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2015.gada 
26.oktobrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 

29209173. 
1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Jaunpils novada dome. 

 
2. Ziņas par atsavināmo nekustamo īpašumu 

2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums: „Aigas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV–3145. 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs Nr. 9056 006 00197, kopējā platība 34,64 ha. 
2.3. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90560060196 . 

2.4. Jaunpils novada domes lēmums par nodošanu atsavināšanai: Jaunpils novada domes 2015.gada 
30.septembra sēdes Nr.8 lēmuma Nr.131. 

2.5. Jaunpils novada domes īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Jaunpils pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000548072 ar 09.09.2015. lēmumu. 
2.6. Par Nekustamo īpašumu ir noslēgti zemes nomas līgumi : 

1) ar NOMNIEKU Nr.1 , iznomāti 16,3 ha, līguma termiņš 31.12.2016., nomas maksa 0,5 % no zemes gabala 
kadastrālās vērtības gadā; 

2) ar NOMNIEKU Nr.2, iznomāti 2,4 ha, līguma termiņš 31.12.2015., nomas maksa 0,5% no zemes gabala 

kadastrālās vērtības gadā; 
3) ar NOMNIEKU Nr.3, iznomāti 13,98 ha, līguma termiņš 31.12.2017., nomas maksa 1,5% no zemes gabala 

kadastrālās vērtības gadā.  
 

 



3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas pamatnoteikumi 

3.1. Nekustamā īpašuma atsavināšanas metode – pārdošana izsolē. Izsole ir atklāta un mutiska ar 

augšupejošu soli un sākumcenu, vienādu ar nosacīto cenu. 
3.2. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 140 500.00 (simts četrdesmit tūkstoši pieci simti euro). 

Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) apstiprināta ar Jaunpils novada Nekustamo īpašumu 
vērtēšanas komisijas 2015.gada 5.oktobra lēmumu Nr.3. 

3.3. Maksāšanas līdzekļi, to proporcijas un maksāšanas kārtība - samaksa par Nekustamo īpašumu veicama 

šādā apmērā - 100 % no pirkuma maksas jānomaksā euro. 
  

4. Izsoles priekšnoteikumi 
4.1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu 

(lauksaimniecības zemi) un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus un 
atbilst likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28, 281 un 29.pantu prasībām. 

4.2. Izsoles noteikumi pieejami Jaunpils novada mājaslapā. Dokumentu pieņemšana un izsoles dalībnieku 
reģistrācija notiks līdz 2015.gada 9.novembrim plkst. 18.00. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2015.gada 

9.novembrim plkst. 18.00, „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā (kancelejā) 
jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:  

4.2.1. juridiskai personai:  

4.2.1.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē; 
4.2.1.2.komersanta reģistrācijas apliecības kopija; 

4.2.1.3. spēkā esošu statūtu kopija vai  izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) 
kompetences apjomu; 

4.2.1.4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas 
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta 

tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 
4.2.1.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās 

amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles 
dienas; 

4.2.1.6. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles 

procesā; 
4.2.1.7. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi; 

4.2.1.8. kvīts par dalības maksas un nodrošinājuma naudas samaksu. 
4.2.2. fiziskai personai:  

4.2.2.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē; 

4.2.2.2.pases kopija (uzrādot oriģinālu); 
4.2.2.3. kvīts par dalības maksas un nodrošinājuma naudas samaksu.  

4.3. Dokumentu kopijām (izņemot pases) ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām. 
4.4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 4.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles 

dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, 

personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, 
atzīmi par šo Noteikumu 4.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem.  

4.5. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 
4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

4.6.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 4.2.punkta apakšpunktos noteiktos 
dokumentus; 

4.6.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;  

4.6.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir 
apturēta; 

4.7. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu. 
4.8. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par 

izsoles dalībniekiem. 

Nomnieks nav pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms nav vienāds ar izsolāmā 
Nekustamā īpašuma apjomu), taču tā var piedalīties izsolē, ja atbilst izsoles noteikumu 

prasībām.  
Ja izsolē uzvar cits izsoles dalībnieks, Nomnieks saglabā savas nomas tiesības uz esošajiem 

noteikumiem līdz laikam, kamēr beidzas spēkā esošais nomas līgums.   
               Gadījumā, ja uz izsoli pieteiksies vai izsolē piedalīsies viens pretendents, šis nekustamais īpašums 

tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja tiks pārsolīta izsoles sākumcena. 



5. Izsoles process 

5.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles 

dalībnieka reģistrācijas apliecības. 
5.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks, kā arī, ja noteiktajā laikā ir 

reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks. 
5.3. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma 

nauda un dalības maksa netiek atmaksātas. 

5.4. Ja, izsoles vadītājs, konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles vadītājs piedāvā 
šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir 

pārsolījis šo sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties nekustamo mantu par nosolīto 
cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda un dalības maksa netiek 

atmaksātas. 

5.5. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda pasi vai citu 
personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru.  

Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī 
pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.  

5.6. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 
dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst dalībnieka reģistrācijas apliecībā 

ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram. 

5.7. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies 
ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju. 

 5.8. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja un izsoles 
dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi. 

5.9. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles 

dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 
5.10. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, 

pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda 
dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 

5.11. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto cenu, kā arī 
izsoles soli – summu par kādu nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

5.12. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 

5.13. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim. 
5.14. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un jautā: „Kas sola 

vairāk?”. 
5.15. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs 

paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu 

nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc 
āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas ir persona par nosolīto pēdējo 

augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.  
5.16. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs 

apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli. 

5.17. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles pilnvaroto pārstāvju 
atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs 

pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments. 
5.18. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš 

piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. 
Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no 

tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk 

lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju. 
5.19. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 
5.20. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles 

sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina 

tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 
5.21. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību 

un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc 
komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. 

Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek 
atkārtota.  



5.22. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem 

izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas 

kārtība. 
5.23. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 (piecu) 

darba dienu laikā. Dalības nauda netiek atmaksāta.  
5.24. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles. 

6. Samaksas kārtība 

6.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu (Noteikumu 
1.4.punkts), jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu ne vēlāk kā līdz 2015.gada 11.decembrim 

(ieskaitot), iemaksājot to ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ.Nr.90000051932, „Ērģelnieki”, 
Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, norēķinu kontā AS „Swedbank”, konta 

Nr.LV22HABA0551020325777, kods HABALV22, šo Noteikumu 6.punktā noteiktajā kārtībā. Jaunpils novada 

dome izsniedz rēķinu personai norēķinam par izsolē iegūto objektu.  
6.2. Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu 

(nākamā augstākā cena) gadījumā, augstākās summas nosolītājs atsakās pirkt īpašumu, vai arī 6.punktā 
noteiktajā kārtībā persona nav veikusi samaksu pat Nekustamo īpašumu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības 

divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par 
paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš 

ir noraidījis komisijas piedāvājumu. 

6.3. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas paziņojumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma 
līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek 

atmaksāta. 
6.4. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai 

neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole 

atzīstama par nenotikušu, un Jaunpils novada dome lemj par atkārtotu izsoli. 
7. Nenotikusi izsole 

7.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:  
7.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējies viens dalībnieks, bet uz izsoli neierodas; 

7.1.2. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto 
cenu; 

7.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. 

 8. Izsoles rezultātu apstiprināšana, pirkuma līguma slēgšana  
8.1. Jaunpils novada dome izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pirkuma maksas pilnā 

apmērā saņemšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas. 
8.2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. 

8.3. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu var atzīt par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža, ja atklājas, ka 

Pircēja iesniegtajā apliecinājumā uzrādītās ziņas nav patiesas. 
8.4. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Jaunpils novada dome atsakās un tai atkrīt atsavinātāja 

atbildības pienākums attiesājuma gadījumā. Pircēja pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus 
izdevumus, kas varētu rasties Pircējam attiesājuma gadījumā. Noslēdzot pirkuma līgumu, Pircējs atsakās no 

tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no Jaunpils novada domes. 

9. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 
9.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Jaunpils novada domei par komisijas veiktajām darbībām 

5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas. 
9.2. Ja Komisijas lēmumi tiek apstrīdēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.  

  
Domes priekšsēdētāja                                                             L.Gintere  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



  PIELIKUMS NR.1 

Pie nekustamā īpašuma  

”Aigas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
Izsoles noteikumiem 

Pirkuma līgums (projekts) 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā    2015.gada ____._____________ 

 

  Jaunpils novada pašvaldība, reģ.Nr.90000051932, juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, domes priekšsēdētājas Ligitas Ginteres personā, kas darbojas uz 

Nolikuma pamata, turpmāk tekstā - Pārdevējs, no vienas puses, un  
___________________________________________________________________________, 

turpmāk tekstā Pircējs, no otras puses, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, 

Jaunpils novada domes 2015.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.8,  lēmumu Nr.___ „par zemes gabala 
„Aigas” atsavināšanu” un 2015.gada ‘’___’’_____________ lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Aigas”, Jaunpils 

pagastā, Jaunpils novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (sēdes Nr. ____, lēmuma Nr. ____), noslēdz šo 
pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:  

1. Līguma priekšmets 
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā 

nekustamo īpašumu „Aigas”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, ar kadastra Nr. 9056 006 0197, kas 

sastāv no viena neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 34,64 hektāri, kadastra apzīmējums 
90560060196,  turpmāk tekstā – nekustamais īpašums. 

1.2. PĀRDEVĒJS garantē, ka ir vienīgais pārdodamā nekustamā īpašuma likumīgais īpašnieks, kuram ir 
tiesības slēgt pirkuma līgumu. 

1.3. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem 

un saistībām, un par to nav tiesas strīdu. 
1.4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJS apliecina, ka viņš apskatījis un pārbaudījis pārdodamo nekustamo 

īpašumu visā tā patreizējā sastāvā, iepazinies ar tā faktisko stāvokli, uz to gulošajiem zināmajiem 
pienākumiem un saistībām un piekrīt pieņemt nekustamo īpašumu tādu, kāds tas ir, un tam nav nekādu 

pretenziju šajā sakarā tagad, kā arī tas atsakās no tiesībām tādas celt nākotnē. 
1.5. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. 

Pilnas īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pircējs iegūst pēc pirkuma līguma reģistrēšanas 

Zemesgrāmatā. 
1.6. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības 

pienākums attiesājuma gadījumā. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus 
izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā. PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu 

atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA. 

2. Pirkuma maksa 
2.1. Saskaņā ar Jaunpils novada pašvaldības Izsoles komisijas 2015.gada ________lēmumu (protokols Nr. 

___ ) un Jaunpils novada domes 2015.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma 
„Aigas”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___),  

nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir EUR _________ (_____________________). 

2.2. Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. 
2.3. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas 

pretenzijas par to otrai pusei. 
3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie 
normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības 

noteikumi. 

3.2. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas 
parakstīt piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Tukuma zemesgrāmatu nodaļā uz 

PIRCĒJA vārda, ja pircējs atbilst likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 281, 29 un 301 pantu prasībām. 
4. Nobeiguma noteikumi 

4.1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā. 

4.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.  
4.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, 

un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
4.4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar 

vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs. 
4.5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai 

Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  



  

   PĀRDEVĒJS                                                                                                        PIRCĒJS 

________________ L.Gintere                                                                 _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


