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LĒMUMS
2022.gada 24.martā

Nr.8., 35.§

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 46, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, institūcija,
kas organizē mantas atsavināšanu izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas, 41.panta otro daļu, kas nosaka, ka, ja
publiskas personas manta pārdota uz nomaksu, tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma
36.panta trešās daļas nosacījumus, 36.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, pārdodot publiskas
personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem un par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem –
nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru
kavējuma dienu un ņemot vērā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 46, Tilžā Tilžas pagastā,
Balvu novadā, 2022.gada 16.februāra izsoles rezultātus (Mantas novērtēšanas un izsoļu
komisijas 2022.gada 16.februāra sēdes lēmums (protokols Nr.3, 4.§)), 2022.gada 17.marta
Finanšu komitejas atzinumu, Balvu novada Dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Brīvības ielā 46, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, ar
kadastra numuru 3886 003 0365, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3886 003 0365, 0,3107 ha platībā, izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju V. T., personas kods: ***, adrese: ***, kurš iegādājās augstāk minēto
nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 3087,00 (trīs tūkstoši
astoņdesmit septiņi euro un 0 centi).
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā
īpašuma nomaksas pirkuma līgumu ar nomaksas termiņu 4 (četri) mēneši no līguma
noslēgšanas dienas.
3. Nomaksas pirkuma līgumu noslēgt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un
Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas galvenajam grāmatvedim.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena
mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas
alejā 88, LV-4601).
Domes priekšsēdētājs
S.Maksimovs
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