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Reģ. Nr. 90000065434 

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 

tel./fakss 65329632, mob.tel. 28239646, www.varkava.lv  dome@varkava.lv 

SEB Preiļu filiāle, konts: LV31UNLA0026000130410 

Vārkavas novada Upmalas pagastā 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Vārkavas novada domes 30.06.2020.  

lēmumu Nr.85 

 

 

Pašvaldības kustamās mantas – transportlīdzekļa izsoles noteikumi 

  

1. Vispārējā informācija 

1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās mantas – triju 

transportlīdzekļu  pārdošanu izsolē. Izsoli organizē atbilstoši „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumam”, kas reglamentē jautājumus, kas nav noteikti šajos noteikumos. 

2. Izsoli organizē un vada Vārkavas novada domes Īpašumu atsavināšanas komisija. 

3. Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota kustamā manta, kas pieder 

Vārkavas novada pašvaldībai – Transportlīdzeklis, autobuss MERCEDES BENZ SPRINTER 

411 ar valsts reģ.nr. HV8360, šasijas Nr.WDB9044631P946747 transportlīdzekļa reģistrācijas 

apliecības Nr.AF 1504587 (turpmāk – Kustama manta).   

 

2. Nosacītā cena 

4. Kustamās mantas - nosacītā cena ir EUR 6 530,00 (seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit 

euro nulle centi). 

3. Informācijas publicēšanas kārtība 

5. Sludinājums par izsoli ir jāpublicē vietējā laikrakstā “Ozolupe” pašvaldības mājaslapā un 

laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

6. . Sludinājuma saturs noteikts Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. 

7. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vārkavas novada domes ēkā, Skolas iela 5, 

Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads (pie sekretāres), darba dienās no plkst. 08.00 

līdz plkst.16.00 līdz 2020.gada 1.augustam (ieskaitot). 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

7. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Ozolupe” 

pašvaldības mājaslapā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

8. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu nedēļu pirms izsoles datuma. 

9. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Vārkavas 

novada administrācijas kancelejā – Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas 

novads, darba laikā. 

http://www.varkava.lv/
mailto:dome@varkava.lv


10. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Vārkavas novada domes (turpmāk – 

Dome) kontā _LV31UNLA0026000130410, akciju sabiedrība "SEB Banka" nodrošinājums 

10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā - no izsoles 

sākumcenas. 

11. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā 

norēķinu kontā kredītiestādē. 

 

 

12. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti: 

 Fiziskai personai Juridiskai personai 

13.1. pieteikums izsolei 

(1.pielikums) 

pieteikums izsolei 

(1.pielikums) 

13.2. izsoles 

nodrošinājuma 

iemaksu apliecinošs 

dokuments;  

 

izsoles 

nodrošinājuma 

iemaksu apliecinošs 

dokuments;  

 

13.3. notariāli apstiprināta 

pilnvara, ja fizisko 

personu pārstāv 

pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām 

konkrētām darbībām 

šī persona ir 

pilnvarota; 

pilnvara pārstāvēt 

juridisko personu 

izsolē, ja juridisko 

personu pārstāv 

persona, kurai nav 

paraksta tiesību. 

Pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām 

konkrētām darbībām 

šī persona ir 

pilnvarota; 

 

13.4. norēķinu konta 

numurs. 

bankas rekvizīti. 

 

13. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pašvaldība publiskajās datubāzēs nevar iegūt 

informāciju par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, tā ir tiesīga papildus 

pieprasīt no juridiskās personas vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par 

attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par 

sešām nedēļām no izsoles dienas). Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 

atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nedrīkst būt nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.  

14. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība. Tiek sastādīts to 

personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus. 

15. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās 

personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem. 

16. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts: 

17.1.ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 



17.2.ja nav iesniegti 13.punktā norādītie dokumenti. 

17. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva. Izsoles 

komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles un iesniedz Domē 

apstiprināšanai. 

18. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā 

vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt 

mantu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties mantu, nosolot 

vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju. 

19. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents. 

 

21.1.Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem 

izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu 

laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu.  

21.2.Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles 

dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens 

izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 20.punktā noteikto 

kārtību. 

21.3.Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru 

viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram 

sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles 

noteikumus. 

21.4.Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta. 

21.5.Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, 

kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka 

piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina. 

21.6.Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku 

sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu. 

21.7.Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo mantu, paziņo tā sākumcenu, kā arī 

soli par kādu cena tiks paaugstināta. 

21.8.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no 

dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo 

augstāko cenu un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu 

par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka 

reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā. 

21.9.Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda 

izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku 

sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, 

kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību 

un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas. 

Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāts nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri 

vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek 

atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu 

par viņa nosolīto cenu. 

21.10. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts 

attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles 

dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku 



sarakstā. 

20. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic maksājums, ko veido starpība 

starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

21. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā izsoles komisijai nav iesniedzis dokumentus par to, 

ka ir veicis noteikumu 14.un 17.punktā norādītos maksājumus viņš zaudē tiesības uz nosolīto 

mantu. Nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti. 

22. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles komisijai par izsolāmās mantas pirkšanu par 

paša nosolīto cenu. 

23. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu, 

nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles. 

24. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts nodrošinājums. 

25. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma 

projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles 

rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izsoles. 

26. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu jāsamaksā Domes kontā 

LV31UNLA0026000130410, akciju sabiedrība SEB Banka, septiņu dienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas un līguma noslēgšanas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek 

ieskaitīta pirkuma summā. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Dome ir saņēmusi 

maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. 

27. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

28.1.nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem; 

28.2.neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola mantas izsoles sākotnējo cenu vai arī 

nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu; 

28.3.izsoles dalībnieks - mantas nosolītājs - nav parakstījis mantas pirkuma līgumu 

atbilstoši 28.punktam. 

28. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja: 

29.1.informācija par mantas pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos 

laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus; 

29.2.tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

29.3.tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

29.4.mantu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē; 

29.5.izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst 

laikrakstos publicētajai informācijai. 

29. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas 

laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena 

mēneša laikā no paziņojuma dienas.  

 

 Domes priekšsēdētāja                          A.Brakovska 

 

 

 

 


