
 

SMILTENES NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 
Apstiprināti  

ar Smiltenes novada domes 

Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas 

2019.gada 1.jūlija lēmumu 

 

 

Pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Transit atkārtotas 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

 Izdoti saskaņā ar Publiskas personas  

mantas atsavināšanas likuma 

10. panta pirmo daļu 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Smiltenes novada domes (turpmāk – Dome) kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford 

Transit, valsts reģistrācijas nr. HH 9249, 2009. reģistrācijas gads (turpmāk – Izsolāmais transporta 

līdzeklis), izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās mantas izsole 

atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam. 

1.2. Izsolāmā transporta līdzekļa izsoli rīko Smiltenes novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas, 

atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.  

1.3. Izsolāmā transporta līdzekļa izsole notiks Smiltenes novada domes ēkā, Dārza ielā 3, Smiltenē, 

Smiltenes novadā, sēžu zālē, 2019.gada 7.augustā plkst.10:00. 

1.4. Izsoles veids – atklāta, mutiska, ar augšupejošu soli. 

1.5. Izsoles solis –  50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi). 

1.6. Izsoles sākumcena ir kustamās mantas nosacītā cena – 4800,00 euro (četri tūkstoši astoņi simti 

euro 00 centi) ieskaitot PVN.  

1.7. Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei līdz 2019.gada 5.augustam (ieskaitot), iesniedzot 

pieteikumu Smiltenes novada domē, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 

Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, 

trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. 

1.8. Sludinājums par Izsolāmā transporta līdzekļa izsoli tiek publicēts pašvaldības mājaslapā 

www.smiltene.lv un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

1.9. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekam jāpārskaita Smiltenes novada domes norēķinu 

kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X nodrošinājums 10% 

apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 480,00 euro (četri simti astoņdesmit euro un 00 centi) ar 

maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Transit izsolei”. 

1.10. Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta, ja izsoles dalībnieks izsoles rezultātā nenosola izsoles 

priekšmetu. Tam dalībniekam, kas nosola izsoles priekšmetu, nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta 

pirkuma cenā.  

 

2. Izsolāmā transporta līdzekļa raksturojums 

2.1. Pasažieru autobuss FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numura zīme HH 9249, pirmā 

reģistrācija 2009.gadā, šasijas Nr.WF0DXXTTFD8Y41594, krāsa – tumši zila, tips – autobuss 

pasažieru, tehniskās apskates derīguma termiņš – 07.11.2018, degviela – dīzeļdegviela, odometra 

rādījums 241 023 km. 

2.2. Izsolāmais transporta līdzeklis ir Domes īpašums. 

2.3. Izsolāmajam transporta līdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš. 

2.4. Atbilstoši eksperta atzinumam izsolāmā transporta līdzekļa tirgus vērtība uz 2018.gada 18.augustu 

ir 6500,00 euro (seši tūkstoši pieci simti euro 00 centi). Eksperta novērtējums pievienots Nolikuma 

pielikumā. 

http://www.smiltene.lv/


2.5. Izsolāmo transporta līdzekli apskatīt dabā iespējams darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 

13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas 

darbiniekiem (tel. 29194723, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv). 
 

3. Izsoles dalībnieku reģistrēšanas kārtība 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

3.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt īpašumā kustamo mantu un ir izpildījusi šajos 

noteikumos noteiktajā termiņā paredzētos priekšnoteikumus. 

3.3.  Kopā ar pieteikumu par dalību izsolē (1. pielikums): 

3.3.1. fiziska persona iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par nodrošinājuma maksas 

iemaksu;  

3.3.2. juridiska persona (arī personālsabiedrība) papildus iesniedz apliecinātu spēkā esošu 

statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) 

kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi, 

dokumentu, kas apliecina juridiskās personas pārstāvja tiesības rīkoties uzņēmuma 

vārdā, maksājumu apliecinošu dokumentu par nodrošinājuma maksas iemaksu. 

3.4. Ārvalstīs izdoti dokumenti tiek pieņemti, ja tie ir noformēti atbilstoši Latvijai saistošu 

starptautisku līgumu noteikumiem. 

3.5. Izsoles dalībnieki, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, tiek reģistrēti pieteikumus 

iesniegušo dalībnieku sarakstā. 

3.6. Pretendentu atbilstību Izsoles noteikumiem izvērtē Izsoles komisija. 

3.7. Izsolei izsoles dalībnieks tiek reģistrēts un izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts Izsoles 

noteikumos minētajā termiņā, noteiktā kārtībā iesniegti, uzrādīti nepieciešamie dokumenti un 

iemaksāta nodrošinājuma nauda.  

3.10. Fizisku vai juridisku personu nereģistrē par izsoles dalībnieku, ja: 

3.10.1. beidzies izsoles reģistrācijas termiņš; 

3.10.2. persona nav iesniegusi šo noteikumu 3.3. punktā visus minētos dokumentus. 

 

4. Izsoles norise 

4.1. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskas un juridiskas personas ar 

ziņām par izsoles dalībniekiem. 

4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ieradies vismaz 1 (viens) dalībnieks.  

4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par 1 (vienu) dalībnieku, bet uz izsoli ierodas tikai 1 

(viens) dalībnieks, izsoles vadītājs (komisijas priekšsēdētājs) paziņo, ka izsole tiek sākta, piedaloties 1 

(vienam) dalībniekam. 

4.4. Izsolāmā automašīna tiek pārdota vienīgajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola kustamās 

mantas nosacīto cenu par vienu soli. 

4.5. Pirms izsoles sākšanas dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar 

tiem iepazinušies un piekrīt tiem, kā arī saņem dalībnieka solīšanas kartīti ar numuru. Solīšanas kartes 

numurs atbilst dalībnieka reģistrācijas lapā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram pēc kārtas. 

4.6. Izsoles komisijas priekšsēdētājs, atklājot Izsolāmā transporta līdzekļa izsoli, iepazīstina ar 

komisijas sastāvu. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

4.7. Izsoles komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo sākumcenu, kā 

arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solījumā tiek paaugstināta (izsoles solis). Solīšana notiek pa 

vienam izsoles solim. 

4.8. Atsakoties no tālākas solīšanas, dalībnieku sarakstā katrs dalībnieks ar personisko parakstu 

apstiprina savu pēdējo solīto cenu.  

4.9. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas un dalībnieku darbības 

izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. 

4.10. Izsoles komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas 

procesu ar jautājumu: „Kurš sola vairāk?”. 

4.11. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Ja neviens no 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu 

un fiksē to ar vārdu „pārdots”. Tas nozīmē, ka kustamā manta ir pārdota dalībniekam, kurš solījis 

pēdējo augstāko cenu (turpmāk – Nosolītājs). 

4.12. Nosolītājs pēc nosolīšanas ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās 

cenas atbilstību nosolītajai cenai. 



4.13. Izsoles protokolu Izsoles komisija paraksta ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.  

4.14. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāsamaksā summa, 

ko veido starpība starp nosolīto augstāko cenu un šī Nolikuma 1.9. apakšpunktā minēto nodrošinājuma 

summu, ieskaitot naudu Smiltenes novada domes (PVN reģ.Nr. LV90009067337) norēķinu kontā: Nr. 

LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.  

4.15. Smiltenes novada dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 4.14. punktā minēto maksājuma 

nokārtošanas, apstiprina izsoles rezultātus. 

4.16. Gadījumā, ja samaksa netiek veikta Izsoles nolikuma 4.14.punkta noteiktā kārtībā, persona, kura 

nosolījusi augstāko cenu, zaudē tiesības iegūt kustamo mantu, kā arī zaudē nodrošinājumu.  

4.17. Nolikuma 4.16. punktā noteiktajā gadījumā Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija piedāvā izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, atbildi par piedāvājumu 

slēgt pirkuma līgumu sniegt 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja izsoles 

dalībnieks piekrīt parakstīt pirkuma līgumu par paša nosolīto augstāko cenu, tad 7 (septiņu) dienu 

laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas viņam jāiemaksā Nosolītā transporta līdzekļa Nolikuma 4.14. punktā 

norādītajā kontā. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

4.18. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, nav piekritis iegādāties izsoles 

priekšmetu, izsole uzskatāma par nenotikušu.  

 

5. Nobeiguma noteikumi 

5.1. Izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, ja: 

5.1.1. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

5.1.2. ja nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu šo noteikumu 4.14. punktā noteiktajā termiņā vai 

pārsolītājs šo noteikumu 4.17. punktā noteiktajā termiņā; 

5.1.3. ja izsolei nav pieteicies neviens dalībnieks.  

5.2. Pirkuma līgumu ar Nosolītāju paraksta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

Ja šajā termiņā Izsolāmā transporta līdzekļa Nosolītājs līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu 

atteikumu, ir uzskatāms, ka Nosolītājs no līguma slēgšanas ir atteicies. 

5.3. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Izsolāmo transporta līdzekli, atmaksā nodrošinājuma 

naudu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. 

5.7. Izsoles dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību Smiltenes novada domei par Komisijas veiktajām 

darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas. 

5.8. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šajos noteikumos noteiktie 

termiņi. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                           (personiskais paraksts)                                Māris Lazdiņš 

 



  

 

 

 

 

Pasažieru autobusa FORD TRANSIT  

valsts reģistrācijas nr. HH 9249 

tirgus vērtības noteikšanas dokumenti 

 



 

 



 

 


