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2015.gada 27.augustā                                                                                               Nr.13 

27. 

Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu – „Saušu birze” Kalētu pag., Priekules novads, kadastra numurs 

6464 004 0249, 9,56 ha platībā 

 

Ar 2015.gada 30.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.7, 

39.§) nekustamais īpašums „Saušu birze”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 

004 0249, 9,56 ha platībā (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma pārdošanas cena un izsoles sākumcena 

noteikta  21 100 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts euro un 00 euro centi) un 

apstiprināti izsoles noteikumi. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. 

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki, no 

kuriem augstāko cenu nosolīja dalībnieks ar kārtas Nr.1, SIA „R GRUPA”, 

reģ.Nr.50003603631, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela 83/85 – 18, Rīga, kas nosolīja 

nekustamo īpašumu par 23 180 EUR (divdesmit trīs tūkstoši simtu astoņdesmit euro un 00 

euro centi) 

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsoles 

dalībnieks augstāko piedāvāto cenu ir samaksājis izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu 

pirkuma līgums noslēdzams septiņu dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro 

daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot 

PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars 

Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Inese Kuduma, Arnis 



Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:   

1. Apstiprināt 2015.gada 27.jūlija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Saušu birze”, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra numuru 6464 004 

0249, 9,56 ha platībā pirmās mutiskās izsoles rezultātus. 

2. Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu – „Saušu birze”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 004 

0249, 9,56 ha platībā par pirkuma līguma cenu 23 180 EUR (divdesmit trīs tūkstoši 

simtu astoņdesmit euro un 00 euro centi) ar SIA „R GRUPA”, reģ.Nr.50003603631, 

juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela 83/85 – 18, Rīga,  7 (septiņu) dienu laikā no 

izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles 

komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram 

A.Razmam. 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: 

 SIA „R GRUPA”, vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi; 

Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai un atsavināšanas un nomas tiesību izsoles 

komisijai. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas 
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