
 

 

 
 
 

KOCĒNU NOVADA DOME  

Reģistrācijas Nr. 90009114171 
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220 

Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv  
ĪPAŠUMU IZSOLES UN ATSAVINĀŠANAS KOMISIJA 

Kocēnu novada Kocēnu pagastā 
 

 
Kocēnu novada pašvaldības cirsmu izsoles noteikumi Kocēnu novada, Zilākalna 

pagasta „Mežs” 
( kadastra numurs 96960020087) 

 
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta un veikta Kocēnu novada pašvaldības  
cirsmu mutiska izsole ar augšupejošu soli ’’Mežs”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 
(turpmāk - izsole).  
 
                                          1. IZSOLES RĪKOTĀJS  
 
1.1. Izsoles rīkotājs- Kocēnu novada dome, turpmāk- Pārdevējs.  
1.2. Izsoles rīkotāja adrese – Alejas iela 8, Kocēni , Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,  
LV4220. 
  
                                           2. IZSOLES IZSLUDINĀŠANA 
 
2.1. Izsoli izsludina Kocēnu novada domes informatīvajā izdevumā „Kocēnu novada vēstis” 
un Kocēnu novada domes mājas lapā www.kocenunovads.lv . Paziņojumu par izsoli izliek arī 
izsoles vietā – Kocēnu novada domē – Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu 
novadā un Kocēnu novada pagastu pārvalžu telpās. 
 
                                 3. IZSOLES ORGANIZĒŠANA, VIETA UN LAIKS  
 
3.1. Izsoli organizē Kocēnu novada domes Īpašuma izsoles un atsavināšanas komisija 
(turpmāk komisija), kuras sastāvu un nolikumu apstiprinājusi Kocēnu novada dome.  
3.2. Izsole notiek 2014. gada 9.aprīlī plkst. 10.30  
3.3. Izsoles norises vieta – Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēnu pagasts, Kocēnu 
novads  otrā stāva sēžu zālē. 
  
                                  4.ZIŅAS PAR IZSOLES PRIEKŠMETU 
  
4.1. Izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdotas cirsmas, kas atrodas Kocēnu novada Zilākalna 
pagastā ar nosaukumu, „Mežs” 7.9 ha platībā ( kadastra numurs 96960020087), saskaņā ar 
Kocēnu novada domes 2014.gada 20.marta lēmumu Nr.99 (protokols6, 10.§) „Par mežaudžu 
cirsmu izsoli nekustamajā īpašumā „Mežs”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā” 1.punktā 
minēto cirsmu sarakstu, nogabalu aprakstu un apjomu (Lēmums – pielikumā). Cirtes veids – 
kailcirte un krājas kopšanas cirte.  
4.2. Cirsmu izsoles sarakstā iekļauta informācija par cirsmas atrašanās vietu, platību, 
valdošo sugu, cirsmas krājas novērtējumu. 
4.3. Cirsmu izsoles sākumcena – EUR 43 480,- (četrdesmit trīs tūkstoši četri simti 
astoņdesmit euro 00 centi). 
  
                                 5.PRETENDENTU PIEDALĪŠANĀS IZSOLĒ  
 

http://www.kocenunovads.lv/


 

 
5.1.Izsolē var piedalīties:  
 
5.1.1. rīcībspējīga fiziska persona ;  
5.1.2. Latvijā reģistrēta komercsabiedrība.  
 
5.2. Lai piedalītos izsolē, juridiskajām personām izsoles komisijai jāiesniedz:  
5.2.1. uzņēmuma pārstāvja pilnvara,   
5.2.2. izziņa par nodokļu parādu neesamību, ko izsniegusi Valsts ieņēmuma dienesta 
teritoriālā iestāde, kurā izsoles dalībnieks reģistrējies kā nodokļu maksātājs,  
5.2.3. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu,  
5.2.4. kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu.  
 
5.3. Lai piedalītos izsolē, fiziskām personām izsoles komisijai jāiesniedz:  
5.3.1. pases kopija,  
5.3.2. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu,  
5.3.3. kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu.  
 
6. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA  
 
6.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu 
novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, līdz 2014. gada 8. aprīlim plkst. 16.00 pie 
Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļas vadītājas Daces 
Lizumas.  
6.2. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāpārskaita Kocēnu novada domes 
(Reģ.Nr.90009114171) kontā: Konta Nr. LV25UNLA0050014273854 nodrošinājuma nauda 
10% apmērā no noteiktās cirsmu izsoles sākumcenas, t.i. EUR 4348.00 (četri tūkstoši trīs 
simti četrdesmit astoņi euro 00 centi).  
6.3. Maksa par dalību izsolē tiek noteikta EUR 20.00 (divdesmit euro 00 centi). Maksājumu 
par dalību izsolē var veikt ar pārskaitījumu augšminētajā Kocēnu novada domes norēķinu 
kontā pirms reģistrēšanās izsolei. Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta.  
 
7. IZSOLES NOTEIKUMI  
 
7.1. Izsole ir mutiska ar augšupejošu soli.  
7.2. Izsoles minimālais solis nosolāmajām cirsmām ir EUR 200.00 (divi simti euro 00 centi).  
7.3. Cirsma kā vienots veselums tiek pārdota par visaugstāko nosolīto cenu.  
7.4. Izsoles vadītājs pirms izsoles sastāda dalībnieku sarakstu un iepazīstina ar izsoles 
kārtību, pirms izsoles sākuma tās dalībnieki ar parakstu apliecina, ka ar izsoles noteikumiem 
ir iepazinušies.  
7.5. Izsoles dalībnieku sarakstā komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu, un 
dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu par cirsmu, apstiprina to ar savu parakstu, ja 
solītājs atsakās parakstīties, viņš zaudē iemaksāto nodrošinājumu.  
7.6. Pēc izsoles beigām jaunus cenu piedāvājumus nepieņem.  
7.7. Izsoles norisi protokolē, un komisija paraksta protokolu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 
izsoles.  
7.8. Ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis visaugstāko cenu un ievērojis izsoles noteikumus, 
tiek noslēgts cirsmas pirkuma līgums.  
7.9. Izsoles dalībniekiem, kuri nav izsolē ieguvuši cirsmas pirkšanas tiesības vai kuri nav 
ieradušies uz izsoli, (7) septiņu darba dienu laikā tiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma 
nauda.  
 
8. NORĒĶINU KĀRTĪBA  
 
8.1. Kocēnu novada dome 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles solītājam izsniedz rēķinu 
nosolītās summas samaksai, nosolītā summā ieskaita solītāja iemaksāto nodrošinājumu.  
8.2. Nosolītā summa par cirsmu jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša 
rēķina saņemšanas.  



 

 
8.3. Ja 20 (divdesmit) darba dienu laikā solītājs nav samaksājis nosolīto summu, viņš zaudē 
iesniegto nodrošinājumu.  
 
9.INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA  
 
9.1.Visu informāciju par cirsmu ( t.sk. cirsmas dokumentāciju) un cirsmu izsoli var saņemt 
katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 pie Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas 
nekustamā īpašuma speciālistes Līgas Sarmas Berovskas Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu 
pagasts, Kocēnu novads, Tālr: 64216037, Mob.tālr: 26577499, e-pasts: 
liga.berovska@kocenunovads.lv   
 
9.2. Izsoles cirsmas dabā ir iespējams apskatīt iepriekš vienojoties ar Kocēnu novada domes 
Attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Līgu Sarmu Berovsku. 
                                                     
 
Īpašumu izsoles un atsavināšanas 
komisijas priekšsēdētājs                         Jānis Dainis 
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