
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

21.03.2018.                                                                                               
APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2018.gada 21.marta lēmumu 

                                                                 “Par izīrēta dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” – 8, Jaunā 

muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai” 

(sēdes protokols Nr. 3., 7.punkts) 

 

 

 

IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “JAUNĀ MUIŽA 4” -8, JAUNĀ MUIŽA,  
KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

IZSOLES  NOTEIKUMI  

 

1. Informācija par atsavināmo Objektu: 

1.1. Objekta nosaukums: pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.8 mājā “Jaunā Muiža 

4”, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk tekstā “Objekts”). 

1.2. Objekts reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000029795-8, kadastra Nr.5670 900 0004, uz pašvaldības 

vārda.  

1.3. Objekts sastāv no dzīvokļa 56.1 m2 platībā, kopīpašuma domājamā daļa 561/13247 no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala. Dzīvoklis atrodas 2.stāvā.  

 

 

2. Objekta pārdošanas pamatprincipi: 

2.1. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli, ko rīko Krustpils novada  pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā – 

izsoles komisija). 
2.2. Objekta nosacītā cena - EUR 4000. 

2.3. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek ar augšupejošu soli 

pa vienam solim. 

2.4.Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas,  

2.5. Reģistrācijas maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit eiro un 00 centi). 

2.6. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- viena mēneša laikā pēc izziņas norēķinam 

par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas, pirmpirkuma tiesīgai personai - samaksa tūlītēja vai 

nomaksa līdz 5 gadiem.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz 
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reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikuma 2.4. un 2.5.punktā noteiktos maksājumus un kurai 

nav maksājumu (nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada 

pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 2.5.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

4.1.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv;  

4.1.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā. 

4.2. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienās pēc sludinājuma 

publikācijas  oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2018.gada 7.maija līdz 

2018.gada  9.maija, plkst.17.00. 

4.3.  Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Pirmpirkuma tiesības ir Jurijam Novikovam, 

personas kods 010781-11160, viņš var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.4.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.4.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.4.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.5.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.5.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.5.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.5.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.5.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.5.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.5.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.5.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.5.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.6.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.6.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.6.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.6.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 
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4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.7.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1 Izsole notiek 2018.gada 10.maijā plkst. 10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz 

izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās 

nepiedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo īpašumu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu par šajā 

punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles 

vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles 

nodrošinājums viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā 

“Kurš sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens 

noslēdz solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas 

izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina 

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis īpašumu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta 

un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par īpašuma nosolītāju tie 

uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts 

protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar 

otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, 

viņa zaudē tiesības uz nosolīto  īpašumu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo īpašumu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas 

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 



5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto īpašumu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašumu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par īpašuma pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. 

Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu 

par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  īpašumu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek 

uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu 

pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, īpašuma atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai 

gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs           K.Pabērzs  



  



1. Pielikums  
Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2018.gada 21.marta lēmumam 

                                                                 “Par izīrēta dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” – 8, 

Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai” 

(sēdes protokols Nr. 3., 7.punkts) 

 

 

PIRKUMA LĪGUMS 

Jēkabpilī,              2018.gada 

__.___________ 

 

 Krustpils novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118116, adrese Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

62.panta 4.punktu un Krustpils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts Pārdevējs, no 

vienas puses, un  

______________________________, (personas kods 

______________/reģ.Nr._____________), adrese 

_____________________________________________, kurš rīkojas saskaņā ar 

___________________,turpmāk saukts Pircējs no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā 

saukti arī Puses, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Pārdevējam piederošu dzīvokļa īpašumu ““Jaunā 

Muiža 4” -8, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā (turpmāk- Dzīvokļa īpašums). 

1.2. Dzīvokļa īpašuma pārdošana tiek veikta saskaņā Krustpils novada domes 

21.03.2018. lēmumu (protokols Nr. ___) ,,Par izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” -8, Jaunā 

muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai”. 

1.3. Risku, kas saistīti vai varētu tikt saistīti ar Dzīvokļa īpašumu, kā arī paša Dzīvokļa 

īpašuma nodošanas Pircēja valdījumā un lietojumā ar visām tā izrietošām tiesiska un 

ekonomiska rakstura sekām notiek, abām Pusēm parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 

2. PĀRDODAMĀ DZĪVOKĻA RASKTUROJUMS 

2.1. Pārdodamais Dzīvokļa īpašums sastāv no neizīrētā divistabu dzīvokļa 

“Jaunā Muiža 4” -8, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, telpu grupas 

kadastra apzīmējums 56700040719001008, ar kopējo  platību 56.5 m2 un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošām 561/13247 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas  un zemes kopīpašuma. 

2.2. Dzīvokļa īpašums ir reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu 

nodaļā, Kūku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000029795-8, kadastra Nr. 

56709000004. 

2.3. Dzīvokļa īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu. 
 

3. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Maksa par Dzīvokļa īpašumu tie noteikta EUR _____________(___), kas ir 

nosolītā maksa izsolē. Pirkuma maksas pierādījumi ir attiecīgie bankas dokumenti. 

3.2. Līguma 3.1.punktā noteikto maksu par Dzīvokļa īpašumu, Pircējs ir pilnībā 

samaksājis ______________(datums, maksājuma uzdevumus Nr._), izsoles nodrošinājums 

EUR 380  __________________________(datums, maksājuma uzdevumus Nr._). 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Puses vienojas, ka Pircējs nostiprinās īpašumtiesības uz Dzīvokļa īpašumu par 

saviem līdzekļiem. 



4.2. Pārdevējs apliecina, ka Dzīvokļa īpašums nav nevienai trešajai personai atsavināts, 

nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar saistībām, nav nodots trešās personas lietojumā, nav izmantots 

kā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta juridiskā adrese, par Dzīvokļa īpašumu nav 

strīda, tam nav uzlikts aizliegums. 

4.3. Pārdevējs apņemas izsniegt ar Dzīvokļa īpašumu saistītos dokumentus, kuri ir 

Pārdevēja rīcībā un nepieciešami Dzīvokļa īpašuma pārreģistrācijai uz pircēja vārda. Pircējs 

Dzīvokļa īpašuma pārreģistrāciju uz sava vārda veic ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Pirkuma 

līguma noslēgšanas brīža.  

4.4. Pēc Līguma parakstīšanas Pircējs apņemas pildīt saistības attiecībā uz 

maksājumiem par dzīvojamās mājas un zemes kopīpašumu daļas lielumam, ka arī saņemtajiem 

komunālajiem pakalpojumiem, Pircējs apņemas pildīt saistības, kas radušās uz dzīvokli mājas 

siltināšanas rezultātā. 

5. ATBILDĪBA UN LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

5.1. Ja pēc šā līguma noslēgšanas rodas pretenzijas no trešajām personām par šā līguma 

saturu vai pārdodamā Dzīvokļa īpašuma sastāvu, tad šajā gadījumā gan materiālo, gan juridisko 

atbildību uzņemas Pārdevējs. 

5.2. Šīs Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumslēdzēju 

saistību pilnīgai izpildei. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt tikai ar Līgumslēdzēju 

rakstveida vienošanos.  

5.3. Strīdi, kuri ir radušies šā Līguma izpildes laikā, tiek risināti pārrunu ceļā, nepanākot 

vienošanos, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

5.4. Pircējam ir zināms un viņš ir iepazinies ar Dzīvokļa īpašumu līguma slēgšanas 

brīdī un šajā sakarā nekādas pretenzijas pret Pārdevēju neizvirza. 

 

6. CITI NOTEIKUMI  

6.1.  Līgums sastādīts un parakstīts 3(trīs) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots 

Pārdevējam, divi - Pircējam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pārdevējs:     Pircējs: 

Krustpils novada pašvaldība   ___________________________  

Reģ.nr.90009118116,    (Reģ.nr. vai personas kods) 

Rīgas ielā 150a,Jēkabpilī   Adrese:_____________________  

          

_________________ K.Pabērzs   ________________/__________/ 
 

 



2.Pielikums  

Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2018.gada 21.marta lēmumam 

                                                                 “Par izīrēta dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” – 8, 

Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai” 

(sēdes protokols Nr. 3., 7.punkts) 

 

AKTS 

PAR IZĪRĒTĀ DZĪVOKĻA “JAUNĀ MUIŽA 4” -8, JAUNĀ 

MUIŽA,  

KŪKU PAGASTĀ, KRUSTPILS NOVADĀ  

NODOŠANU - PIEŅEMŠANU 
 

Jēkabpilī,              2018.gada 

__.___________ 

  

Krustpils novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009118116, adrese Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, tās 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

62.panta 4.punktu un Krustpils novada domes 21.03.2018. lēmumu (protokols Nr. ___) ,,Par 

izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” -8, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu 

atsavināšanai”,  nodod, un  

______________________________, (personas kods 

______________/reģ.Nr._____________), adrese 

_____________________________________________, kurš rīkojas saskaņā ar 

__________________________________, pieņem  

nekustamo īpašumu, neizīrēto divistabu dzīvokļi “Jaunā Muiža 4” -8, Jaunā muiža, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 56760040719001008, ar kopējo  

platību 56.1 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 561/13247 domājamām daļām no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  un zemes kopīpašuma. 

Dzīvokļa ievada skaitītāju rādījumi uz nodošanas brīdi: 

1. Elektroenerģijas ________________ 

2. Ūdensvada aukstajam ūdenim ______ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 
 

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens 

tiek nodots Krustpils novada pašvaldībai, divi - __________________. 

Pielikumā: 

1. Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas; 

2. Zemesgrāmatu apliecības kopija 
 

Dzīvokļa īpašumu NODOD:   Dzīvokļa īpašumu PIEŅEM: 

Krustpils novada pašvaldība   ___________________________  

Reģ.nr.90009118116,    (Reģ.nr. vai personas kods) 

Rīgas ielā 150a,Jēkabpilī   Adrese:_____________________  

          

_________________ K.Pabērzs   ________________/__________/ 

 


