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Lubānas novada pašvaldības īpašuma – nedzīvojamās telpas 

 Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, nomas tiesību  

 

Izsoles noteikumi 

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Lubānas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma telpas Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, 

Lubānas novadā nomas tiesību izsole atbilstoši 2010. gada 8. jūnija LR MK 

noteikumiem Nr. 515 ‘Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”. 

1.2. Izsoles vieta – Lubānas novada pašvaldība, Tilta iela 11, 10. kabinets, Lubāna, 

Lubānas novads.  

1.3. Izsoles laiks – 2017. gada 27. septembris plkst.14.00. 

1.4. Izsoles veids – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Nomas mēneša maksas sākumcena – 33,00 EUR (trīsdesmit trīs euro mēnesī). 

Maksāšanas līdzeklis - EUR (euro) 100 % apmērā. 

1.6. Izsoles solis – 5,00 EUR (pieci euro). 

1.7. Sludinājums par nomas tiesību izsoli publicējams internetā Lubānas novada 

pašvaldības portālā www.lubana.lv. 

1.8. Izsoles rezultātus apstiprina Lubānas novada dome. 

 
2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 

2.1. Izsoles objekts - nomas tiesības uz pašvaldības neapdzīvojamo telpu Oskara 

Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā. Kadastra apzīmējums: 

70130020143001002. Platība 55.4 m2. 

2.2. Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana.  

2.3. Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar 

pašvaldības pārstāvi pa telefonu 64894941. 
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI 

Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī 

personālsabiedrība. 
4. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA 

Lai piedalītos izsolē, līdz 2017. gada 27. septembrim plkst.12.00 jāpiesakās uz 

objekta izsoli, reģistrējoties par izsoles dalībnieku un jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

4.1. Rakstisks apliecinājums nomāt Objektu, norādot Objekta adresi, kadastra 

numuru, platību un plānotās darbības veidu Objektā saskaņā ar šo Nolikumu. 

4.2. Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja (pilnvarotas personas) 

pilnvaras pārstāvēt Pretendentu izsolē pārstāvja vārdu, uzvārdu un ja ir personas 

kodu. 

 

http://www.lubana.lv/


 
5. IZSOLES NORISE 

5.1. Izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks. Izsoles 

objekts tiks iznomāts vienīgajam pretendentam, ja tiek pārsolīta izsoles 

sākumcena, nosolot vismaz vienu soli. 

5.2. Ja uz izsoli ir ieradušies vairāki izsoles pretendenti, kuri atzīti par izsoles 

dalībniekiem, izsoles objekta nomnieka noteikšanai piemēro atklātu mutisku 

izsoli, ar augšupejošu soli, saskaņā ar šiem noteikumiem. 

5.3. Ja uz izsoli nav ieradies neviens dalībnieks, izsole nenotiek.  

5.4. Solīšana sākas no izsoles objekta nosacītās cenas. 

5.5. Pārsolīšanas summa jeb izsoles solis ir 5,00 EUR. 

5.6. Par izsoles uzvarētāju tiek atzīsts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmā objekta 

nomu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

5.7. Par izsoles norisi tiek sastādīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un 

katra izsoles dalībnieka nosolītā cena. 

5.8. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas 

nekavējoties ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību 

nosolītajai cenai. 
6. IZSOLES PROTOKOLA UN REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 

6.1. Izsoles komisija pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu un iesniedz to Lubānas 

novada domei. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Lubānas novada dome pirmajā domes sēdē pēc 

izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas 

līguma noslēgšanu ar nomas tiesību ieguvēju. 


