
Paziņojums par izsoli 

 

 Latvijas Universitāte (reģistrācijas Nr. 90000076669) elektroniskajā izsolē Elektronisko 

izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod 948/42738 domājamās 

daļas no nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 49, Rīgā (kadastra numurs - 0100 022 

0100), atsevišķā lietošanā piektā stāva dzīvoklis Nr. 30 (telpu grupas kadastra apzīmējums 

0100 022 0100 001 030) ar kopējo platību 94,8 m2.  

 Izsoles nosacītā (sākuma) cena ir 120 000,00 EUR. 

       Izsoles solis - 1000 EUR. 

   Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, atbilstoši izsoles noteikumiem, līdz 2023.gada 

21.februārim jāiemaksā nodrošinājuma maksa 10% apmērā no izsoles nosacītās (sākuma) 

cenas, tas ir, 12 000,00 EUR (saņēmēja Latvijas Universitāte) un dalības maksa 20,00 

EUR (saņēmēja Tiesu administrācija), un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta 

lūgums autorizēt to dalībai izsolē.  

 

Izsoles sākums - 2023.gada 1.februārī plkst.13.00, reģistrācija izsolei līdz 2023.gada 

21.februārim plkst.23.59, izsoles noslēgums - 2023.gada 3.martā plkst.13.00.  

 

 Ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var iepazīties LU tīmekļa vietnē 

https://www.lu.lv/par-mums/iepirkumi-un-izsoles-nomas-objektu-atlase/izsoles-un-nomas-

objektu-atlase/ipasumi/ un no 2023.gada 1.februāra Elektronisko izsoļu vietnē 

https://izsoles.ta.gov.lv.  

 Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa tālr. 

Nr.: 20391002. 

 

        Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 20367 ir nekustamā īpašuma Krišjāņa 

Barona ielā 49, Rīgā kopīpašniekiem. 

 

        Pirmpirkuma tiesīgās personas pieteikumu pirmpirkumu tiesību izmantošanai, saskaņā 

ar izsoļu noteikumiem iesniedz klātienē Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 3, Rīgā, 

7.stāvā, 702.kabinetā katru darba dienu sākot ar 01.02.2023. līdz 02.03.2023. no plkst. 09:00 

līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst. 16:00, vai uz elektroniskā pasta adresi 

noma@lu.lv nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītie pieteikumi iesniedzami sākot 

ar 01.02.2023. līdz 02.03.2023. (pēdējā diena). 

 

       Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, 

jāsamaksā saskaņā ar darījuma konta līguma noteikumiem. Gadījumā, ja objekta pircējs ir 

pirmpirkuma tiesīgā persona – augstākā nosolītā cena par objektu (pirkuma maksa) pilnā 

apmērā tiek samaksāta saskaņā ar darījuma konta līguma noteikumiem. 
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