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Par nekustamā īpašuma „Dīķmalas”, Rembates pag., Ķeguma nov., trešo izsoli 
 
 Ar Ķeguma novada domes 2021.gada 12.maija lēmumu Nr.KND1-3/21/198 atzīta 
nekustamā īpašuma “Dīķmalas”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 
7484 004 0486, rīkotā  2021.gada 11.maija izsole par nenotikušu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu, pildot 
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 
kustamo un nekustamo mantu; 14.panta otrās daļas 3.punktu, pašvaldības pienākums ir 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu. 

Ar Ķeguma novada domes 2021.gada 13.janvāra lēmumu Nr.KND1-3/21/10 “Par 
nekustamā īpašuma “Dīķmalas”, Rembates pagastā atsavināšanu”, izsoles sākumcena tika 
noteikta 6213 EUR, ar Ķeguma novada domes 24.marta lēmumu Nr.KND1-3/21/121 “Par 
nekustamā īpašuma “Dīķmalas”, Rembates pag., Ķeguma nov., otro izsoli”izsoles 
sākumcena tika noteikta 5000 EUR..   

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 
pirmo punktu, pēc otrās nesekmīgās izsoles var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli,  
pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60% no nosacītās cenas.  

Ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 09.06.2021. atzinumu,  
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1.   Atsavināt, pārdodot trešajā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ”Dīķmalas”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra 
Nr.7484 004 0486  (turpmāk tekstā- Nekustamais īpašums), kas sastāv no 
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0481, platība 0,5619 ha.  

2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma: 

2.1. izsoles sākumcenu 2485 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci 
euro); 

2.2. izsoles dalības maksu 10 EUR (desmit euro), t.sk.PVN,  

2.3. izsoles soli 50 EUR (piecdesmit euro).  

3. Apstiprināt Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikumā).  

4. Izsoli rīko ar Ķeguma novada domes 2021.gada 24.marta lēmumu Nr.KND1-
3/21/121 izveidotā nekustamā īpašuma “Dīķmalas”, Rembates pag., Ķeguma 
nov. izveidotā izsoles komisija (Izsoles komisija).  

5. Izsoles komisijai: 

5.1. nodrošināt sludinājuma par izsoli publicēšanu oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas”, 
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pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv, izvietošanu Ķeguma 
novada pašvaldības administrācijas ēkā, Tomes pagasta pārvaldē, 
Rembates pagasta VPKAC un Birzgales pagasta pārvaldes ēkā, kā arī pie 
Nekustamā īpašuma; 

5.2. veikt citas nepieciešamās darbības Nekustamā īpašuma atsavināšanai; 

5.3. iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izdevumiem, 
kas saistīti ar izsoles organizēšanu. 

6. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Ķeguma novada pašvaldības 
budžetā. 

7. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Izsoles komisijai, 
Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

 
 
Domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                               R.Ūzuls 
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