
 

APSTIPRINĀTI 

ar Naujenes pagasta 

pārvaldes vadītājas  

                     2022.gada 18.martu 

rīkojumu Nr.1.11/3 

 

Kustamās mantas - autobusa SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, 

 izsoles noteikumi 

 

Izdoti pamatojoties  uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma II. nodaļu 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.Mutisku kustamās mantas izsoli ar lejupejošu soli rīko Augšdaugavas novada pašvaldības 

Naujenes pagasta pārvaldes izveidota izsoles komisija. Komisijas adrese: Skolas iela 15, Naujene, 

Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 

1.2. Atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošo soli tiek pārdota kustamā manta – autobuss SETRA S 

313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, šasijas  Nr. WKK32300001010074,  kas pieder Augšdaugavas 

novada pašvaldībai, turētājs – Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde, reģ. 

Nr.90000073501, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 

1.3. Kustamās mantas – autobusa SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, raksturojums:  

Izlaiduma  gads – 1998.g. 

Motora tilpums (cm3) - 11967 ar dīzeļdegvielas dzinēju 

Krāsa – gaiši zila/ dzeltena 

Pilna masa - 17800 kg 

Autobusa veids - pasažieru 

 

1.4. Izsolāmo autobusu var apskatīt līdz izsoles dienai, vienojoties par laiku, iepriekš piezvanot pa 

tālruni ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Valērijam Mihejevam (tel. 26465559). 

1.5. Izsole notiek 2022.gada 27.jūlijā plkst. 11.00,  Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, 

Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 

1.6. Kustamās mantas - autobusa SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, izsoles nosacītā 

cena ir EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) kas ir izsoles sākumcena. 

1.7. Kustamās mantas atklātā mutiskā izsole notiek ar lejupejošu soli, kuras izsoles solis ir EUR 

50.00 (piecdesmit euro un 00 centi). 

1.8. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai, persona, kura vēlas piedalīties kustamās 

mantas izsolē, iesniedz nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no izsolāmās kustamās 

mantas šo noteikumu 1.6.punktā norādītās nosacītās cenas, kas attiecīgi sastāda EUR 450.00 (četri 

simti piecdesmit euro un 00 centi), veicot bezskaidras naudas norēķinu Augšdaugavas novada 

pašvaldības centrālā administrācija, reģ. Nr. 90009117568, norēķinu kontā Nr. 

LV37TREL9807280440200, Valsts kase, TRELLV2XXX , vai iemaksājot to skaidrā naudā 

Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldes kasē. Nodrošinājums uzskatāms 

par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai iemaksāta kasē. 

1.9. Komisijai papildus šajos noteikumos noteiktajiem pienākumiem un tiesībām ir šādi pienākumi 

un tiesības: 

1.9.1. nodrošināt pieteikumu par piedalīšanos izsolē un izsoles noteikumos norādīto 

dokumentu pieņemšanu izsoles sludinājumā un šajos noteikumos minētajā vietā, laikā un 

termiņā; 



1.9.2. līdz izsoles sākumam neizpaust ziņas trešajām personām par izsoles dalībnieku 

pretendentiem un to skaitu; 

1.9.3. nodrošināt izsolītās kustamās mantas apskati, iepriekš vienojoties ar ēku un 

apsaimniekojamās teritorijas pārzini Valēriju Mihejevu pa tālr. 26465559; 

1.9.4. nepieņemt pieteikumu piedalīties izsolē pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.  

1.10. Izsoles dalības maksa – netiek noteikta. 

1.11. Informācijas par izsoli tiek publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Augšdaugavas novada 

pašvaldības mājas lapā internetā https://www.augsdaugavasnovads.lv/ un Augšdaugavas novada 

pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldes mājas lapā internetā www.naujene.lv  ne vēlāk kā divas 

nedēļas pirms izsoles dienas. 

 

2. Izsoles dalībnieki, pieteikšanās izsolei un izsoles dalībnieku reģistrācija 

2.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kura izsoles sludinājumā 

noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniegusi Komisijai pieteikumu par piedalīšanos izsolē un veikusi 

nodrošinājuma naudas samaksu, kas šā nolikuma 1.8.punktā norādītajā Naujenes pagasta pārvaldes 

norēķinu kontā vai kasē saņemta līdz izsoles dienai.  

2.2. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē Komisijai jāiesniedz līdz 2022.gada 27.jūlijam plkst. 

11:00 personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību vienā no šādiem veidiem: iesniedzot 

klātienē Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 

vai nosūtot pa pastu uz iepriekš minēto adresi, norādot: Pieteikums izsolei.  

2.3. Pieteikumā par piedalīšanos izsolē (pielikums Nr.1):  

2.3.1. jānorāda izsoles dalībnieka vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai komercsabiedrības 

nosaukums (juridiskai personai);  

2.3.2. jānorāda personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese (fiziskai personai) vai 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese (juridiskai personai);  

2.3.3. jānorāda norēķinu rekvizīti kredītiestādē izsoles nodrošinājuma atmaksai šajos izsoles 

noteikumos noteiktajos gadījumos;  

2.3.4. jāapliecina vēlme piedalīties izsolē un, ka izsoles dalībnieks ir iepazinies ar šīs izsoles 

noteikumiem.  

2.4. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē paraksta fiziska persona personīgi vai uz notariāli 

apliecinātas pilnvaras pamata pilnvarotā persona, juridiskas personas pārstāvis vai pilnvarotā 

persona.  

2.5. Ja persona izpildījusi iepriekš minētos apakšpunktus, tā tiek reģistrēta dalībnieku reģistrā 

(pielikums Nr.3). 

2.4. Izsoles dalībnieks, iesniedzot Komisijai pieteikumu par piedalīšanos izsolē, apliecina, ka vēlas 

iegādāties izsolē Naujenes pagasta pārvaldes izsolīto kustamo mantu saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem, un jebkura izsoles dalībnieka prasība izmainīt šos noteikumus tiek uzskatīta par 

atteikšanos piedalīties izsolē, zaudējot samaksāto izsoles nodrošinājumu.  

2.5. Pieteikumam par piedalīšanos izsolē jāpievieno šādi dokumenti:  

2.5.1. bankas apstiprināts maksājuma uzdevums, tā apliecināts atvasinājums vai bankas 

apstiprināta internetbankas izdruka vai Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta 

pārvaldes kases čeks, kas apliecina izsoles nodrošinājuma summas samaksu atbilstoši šiem 

izsoles noteikumiem;  

2.5.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru vai tās atvasinājumu, ja 

darbības veic pārstāvis.  

2.6. Komisijas sekretārs, reģistrējot izsoles dalībniekus reģistrācijas sarakstā, ieraksta šādas ziņas:  

2.6.1. kārtas numurs;  

https://www.augsdaugavasnovads.lv/
http://www.naujene.lv/


2.6.2. vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai);  

2.6.3. personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai);  

2.6.4. dzīvesvietas adrese (fiziskais personai) vai juridiskās adrese (juridiskai personai).  

2.7. Komisijas sekretārs nav tiesīgs reģistrēt izsoles dalībnieku:  

2.7.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš izsoles dalībnieku reģistrācijai;  

2.7.2. ja nav iesniegta kvīts par izsoles nodrošinājuma naudas samaksu.  

2.8. Komisija pirms izsoles sastāda personu sarakstu, kuras ir izpildījušas šajos izsoles noteikumos 

noteiktos izsoles priekšnoteikumus. Komisija izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:  

2.8.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru atbilstoši pieteikumu iesniegšanas secībai;  

2.8.2.izsoles dalībnieka vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai komercsabiedrības 

nosaukumu (juridiskām personām).  

2.9. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, izsoles dalībnieks ir atbildīgs par savlaicīgu 

pieteikuma par piedalīšanos izsolē izsūtīšanu, lai nodrošinātu pieteikuma saņemšanu ne vēlāk kā 

līdz izsoles dienai.  

2.10. Līdz izsoles sākumam izsoles dalībnieku pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar 

citu pilnvarnieku stājas spēkā brīdī, kad Komisijai tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai 

aizstāšanas dokuments. Izsoles laikā attiecīgos dokumentus iesniedz izsoles vadītājam.  

2.11. Izsoles dalībniekam nav tiesības atsaukt savu pieteikumu par piedalīšanos izsolē un pieprasīt 

iemaksātās izsoles nodrošinājuma summas maksas atmaksāšanu.  

2.12. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieka pieteikumā par piedalīšanos izsolē sniegtās 

ziņas, pieņemot šādus lēmumus:  

2.12.1. ja līdz izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanai tiek konstatēts, ka izsoles dalībnieks 

ir sniedzis nepatiesas ziņas, šis dalībnieks netiek iekļauts izsoles dalībnieku sarakstā un tam 

netiek atmaksāts samaksātais izsoles nodrošinājums;  

2.12.2. ja pēc izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanas tiek konstatēts, ka izsoles dalībnieks 

ir sniedzis nepatiesas ziņas, Komisija pieņem lēmumu par izsoles dalībnieka svītrošanu no 

saraksta, līdz ar to tas zaudē tiesības piedalīties izsolē vai iegādāties kustamo mantu, un tam 

netiek atmaksāts samaksātais izsoles nodrošinājums.  

3. Izsoles norise 

3.1. Izsole notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 

15, Naujenē, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 2022.gada 27.jūlijā plkst.11:00.  

3.2. Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas pirms ieejas izsoles telpā:  

3.2.1. uzrāda Komisijai personu apliecinošu dokumentu;  

3.2.2. saņem kartīti ar reģistrācijas numuru.  

3.3. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, 

Komisija nav tiesīga ļaut šai personai piedalīties izsolē un uzskata, ka izsoles dalībnieks nav 

ieradies uz izsoli, par ko izdara atzīmi izsoles protokolā.  

3.4. Ja izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, Komisija par to izdara atzīmi izsoles protokolā un 

konkrētajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāts samaksātais izsoles nodrošinājums. 

3.5. Komisija rīko izsoli tikai tad, ja uz izsoli ierodas vismaz 1 (viens) šajos izsoles noteikumos 

noteiktajā kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks. Kustamā manta tiek pārdota vienīgajam 

reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola kustamās mantas nosacīto cenu vismaz par vienu 

soli.  

3.6. Izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnē – Komisijas izvēlēts komisijas loceklis. 

3.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo katru pārdodamo kustamo mantu, paziņo izsoles 

sākumcenu konkrētajai kustamai mantai un nosauc izsoles soli – summu, par kādu nosacītā cena 

tiek samazināta par katru nākamo solījumu. 



3.8. Sākumcenas pārsolīšana notiek pa vienam izsoles solim, un izsoles dalībnieks solīšanas 

procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.  

3.9. Pirms solīšanas komisijas priekšsēdētājs novieto redzamā vietā aizlīmēto aploksni ar slepeno 

cenu, kuru apstiprināja Naujenes pagasta pārvaldes vadītājs. Slepena cena ir zināma tikai Naujenes 

pagasta pārvaldes vadītājam. 

3.10. Izsoles dalībniekiem solīšanas procesā nosauc pārdošanas cenu, pakāpeniski samazinot to 

par izsoles soli. Gadījumā, ja izsoles dalībnieku apmierina piedāvāta cena, viņš paceļ savu 

reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas numuru un nosauc 

piedāvāto cenu trīs reizes pēc kārtas.  

3.11. Ja līdz brīdim, kad izsoles vadītājs trešo reizi atkārto nosolīto cenu neviens no dalībniekiem 

vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs fiksē nosolīto cenu ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, 

ka kustamā manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu (gadījuma, ja slepena cena 

ir zemāka nekā nosolīta cena). Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti izsoles 

protokolā (pielikums Nr.4). Ja kāds no izsoles dalībniekiem, līdz brīdim, kad izsoles vadītājs trešo 

reizi atkārto nosolīto cenu to pārsola, izsole tiek turpināta ar augšupejošo soli. 

3.12. Pēc visaugstākās cenas nosolījuma izsoles komisijas priekšsēdētājs izsoles dalībnieku/-a 

klātbūtnē atver aploksni ar slepeno cenu. Ja slepena cena ir augstāka par nosolīto cenu, par šo faktu 

paziņo klātesošajiem. Slepeno cenu klātesošajiem nepaziņo un izsoli izbeidz kā nenotikušo. 

Gadījumā, ja nosolīta cena ir augstāka nekā slepena cena izsoles dalībnieks, kas piedāvājis 

visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu dalībnieka 

reģistrācijas apliecību, ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību 

nosolītajai cenai un saņem izziņu norēķiniem par izsolē iegūto kustamo mantu (pielikums Nr.4, 

2.pielikums).  

3.13. Katrs izsoles dalībnieks, tajā skaitā izsoles uzvarētājs, apstiprina ar parakstu izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no solītājiem šo noteikumu neizpilda, 

Komisija par to veic attiecīgu atzīmi dalībnieku sarakstā un konkrētajam izsoles dalībniekam 

netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.  

3.14. Komisija protokolā atzīmē katra izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un izsoles 

dalībnieka reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs izsoles 

dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.  

3.15. Izsoles dalībniekam, kurš nav nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā uz pieteikumā 

par piedalīšanos izsolē norādīto norēķinu kontu kredītiestādē tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, 

izņemot šajos izsoles noteikumos paredzētos gadījumus.  

3.16. Ja izsolē piedalās tikai 1 (viens) izsoles dalībnieks un šis izsoles dalībnieks neveic solīšanu 

saskaņā ar šiem noteikumiem (nav nosolījis vienu soli), Komisija par to veic attiecīgu atzīmi 

dalībnieku sarakstā un konkrētajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta iemaksātā drošības 

nauda. 

3.17. Ja izsoles dalībnieks, kurš konkrēto kustamo mantu nosolījis, bet neparakstās izsoles 

dalībnieku sarakstā, Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka tādējādi izsoles dalībnieks ir atteicies no 

nosolītās kustamās mantas. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta. 

Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo kustamo 

mantu, Komisija par to attiecīgi veic ierakstu protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis 

tikai 1 (viens) izsoles dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo kustamo mantu par viņa nosolīto 

cenu.  

 

4. Pirkuma maksas samaksas kārtība un pirkuma līgums 

4.1. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, saņem izziņu norēķiniem par izsolē iegūto 

mantu (pielikums Nr. 5) un 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas jāveic nosolītās kustamās 

mantas apmaksu, no nosolītās kustamās mantas cenas atrēķinot iesniegto izsoles nodrošinājumu.  

4.2. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis Naujenes pagasta pārvaldes kustamo mantu, bet nedēļas 

laikā no izsoles dienas neveic nosolītās kustamās mantas apmaksu – izsoles nodrošinājuma maksa 

netiek atmaksāta.  



4.3. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no 

izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par nosolīto kustamo mantu šo 

noteikumu 2.pielikumā apstiprinātajā redakcijā.  

4.4. Nokavējot šajos izsoles noteikumos noteikto pirkuma līguma noslēgšanas termiņu izsoles 

dalībnieka vainas dēļ, izsoles dalībnieks zaudē tiesības iegādāties konkrēto kustamo mantu un 

iesniegto izsoles nodrošinājumu maksu un Komisija veic šo noteikumu 4.5.punktā norādītās 

darbības.  

4.5. Ja iestājušies šo noteikumu 4.4.punktā noteiktie apstākļi, Komisija par to rakstveidā informē 

izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu. Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo 

augstāko cenu, ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot 

Komisijai par mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Uz šādu pircēju attiecas visi šajos 

noteikumos noteiktie pirkuma maksas samaksas nosacījumi, ievērojot, ka pirkuma maksas 

samaksas termiņš sāk tecēt no pircēja paziņojuma par mantas pirkšanu iesniegšanas brīža.  

 

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana, 

 izsoles atzīšana par nesekmīgu vai spēkā neesošu 

5.1. Komisija protokolē izsoles norisi un izsoles protokolu apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc 

izsoles.  

5.2. Komisija apstiprina izsoles rezultātus ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc augstākās 

nosolītās cenas (pirkuma maksas) samaksas saņemšanas.  

5.3. Komisijas lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu rakstveidā paziņo 

izsoles uzvarētājam.  

5.4. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Komisija un paziņo par to reģistrētajiem 

izsoles dalībniekiem.  

5.5. Komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nesekmīgu, ja:  

5.5.1. noteiktajos termiņos nav iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē, kas atbilst izsoles 

noteikumu prasībām;  

5.5.2. ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu;  

5.5.3. izsoles dalībnieks ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību 

piedalīties izsolē;  

5.5.4. uz izsoli nav ieradies neviens no izsoles dalībniekiem vai, ja ieradies dalībnieks 

neizpilda šajos noteikumos noteiktās prasības;  

5.5.5. izsoles laikā neviens no klātesošajiem izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu 

vismaz par vienu soli;  

5.5.6. neviens no solītājiem nav apstiprinājis ar parakstu savu pēdējo augstāko nosolīto cenu;  

5.5.7. izsoles augstākās cenas nosolītājs nav izpildījis šo noteikumu noteiktās darbības un 

nākamās augstākās cenas (kura par vismaz vienu soli pārsniedz sākumcenu) nosolītāji nav 

iesnieguši paziņojumu par kustamās mantas pirkumu šo noteikumu noteiktajā kārtībā un 

termiņā.  

5.6. Komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, ja:  

5.6.1. izsole bijusi izsludināta, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus vai šo noteikumus;  

5.6.2. izsole notikusi citā vietā un/vai laikā, nekā izsludināts;  

5.6.3. nav ievērotas izsoles noteikumos noteiktās izsoles dalībnieku reģistrācijas prasības;  

5.6.4. tiek noskaidrots, ka nepamatoti nav ļauts kādai personai piedalīties izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums;  

5.6.5. starp izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai 

gaitu;  

5.6.6. par izsoles uzvarētāju atzīta izsoles dalībnieks, kuram nav bijušas tiesības piedalīties 

izsolē.  



5.7. Rakstveida pretenzijas par izsoles noteikumu pārkāpumiem izsoles dalībnieki var iesniegt 

Komisijai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. 

Komisija līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā 

neesošu vai noraida pretenziju.  
 

6. Citi noteikumi 

 

6.1. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem izsoles komisija par 

to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā. 

6.2. Visus autobusa pārreģistrācijas izdevumus CSDD sedz pircējs. 
 

 

Pielikumā:  

1.pielikums- pieteikuma forma 

2.pielikums - pirkuma līguma paraugs  

3.pielikums – izsoles dalībnieku reģistrs 

4.pielikums – izsoles protokols ar pielikumiem ( izsoles gaita, izziņa par izsoles gaitā nosolītajām 

summām) 

5. pielikums – izziņa par norēķiniem par izsolē nosolīto mantu 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs:    Ērika KARŅICKA 

  

Izsoles komisijas locekļi:     Valērijs MIHEJEVS 

 

                   Valērijs SINEVIČS 

 

        Junija MARHILEVIČA        

 

                                                                                                Juris KONIŠS 

  



1.pielikums 

Izsoles noteikumiem 

 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības  

Naujenes pagasta pārvaldei 

Skolas iela 15, Naujene,  

Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5462 

 

Izsoles dalībnieka pieteikums dalībai izsolē 
 

___________________ 
               (datums) 

 

 

 

Es, ____________________ (vārds, uzvārds, vai jur.pers.nosaukums), _____________ 

(pers.kods vai jur.per. reģistrācijas Nr.), ____________________________ (deklarētā adrese vai 

jur.pers. adrese), tālr. __________________, bankas rekvizīti 

________________________________, 

 

vēlos pieteikties izsolei, kura notiks 2022.gada 27.jūlijā  plkst. 11:00, Augšdaugavas novada 

pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Augšdaugavas 

nov.  

 Vēlos iegādāties izsolē Naujenes pagasta pārvaldes izsolīto kustamo mantu- autobusu 

SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, saskaņā ar izsoles noteikumiem. 

Apliecinu, ka ir samaksāta nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmā kustamā 

īpašuma sākumcenas, kas sastāda EUR 450.00, pielikumā pievienoju maksājumu apliecinošos 

dokumentus. 

Esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem un tiem piekrītu, tie ir skaidri un saprotami, 

iebildumu un pretenziju tiem nav. 

 

Pieteikumam pievienoju _____________________________ 

 

 

 

       __________________ 
        (paraksts) 
 

 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs:            Ērika KARŅICKA 

 

 

 

 

 



 

 2. pielikums  

izsoles noteikumiem  

PIRKUMA LĪGUMS Nr._____________ 
(par ___________________) 

 

Naujenē, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 2022.gada ____.______________  

 

Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000073501, 

juridiskā adrese Skolas ielā 15, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., tās vadītājas 

I.Miglānes personā, kura rīkojas pamatojoties uz pārvaldes nolikumu, turpmāk tekstā saukta – 

Pārdevējs, no vienas puses, un  

____________________________________________, personas kods/ reģistrācijas numurs 

_______________________________________________, dzīvesvietas/juridiskā adrese: 

___________________________________________________, (turpmāk – Pircējs), no otras 

puses, kuru uz ____________________ pamata pārstāv 

______________________________,Pārdevējs un Pircējs kopā turpmāk tekstā saukti „Puses”,  

pamatojoties uz 2022. gada ______._______________ izsoles protokolu Nr. __, noslēdz līgumu 

(turpmāk – Līgums):  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod Pircējam un Pircējs pērk no Pārdevēja tam piederošo kustamo mantu – 

____________________________ (valsts reģistrācijas numurs ______________, pirmā 

reģistrācija ___________, VIN _____________________) (turpmāk – Transportlīdzeklis).  

1.2. Pircējs apliecina, ka Transportlīdzekli ir apskatījis un ar tā faktisko (vizuālo un tehnisko) 

stāvokli ir iepazinies un Pircējam nav nekādas pretenzijas pret Pārdevēju.  

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Transportlīdzeklis tiek pārdots trešajā atklātā mutiskā izsolē Pircēja nosolīto augstāko cenu 

EUR ____________(_______ eiro _______ centi).  

2.2. Puses apstiprina, ka apzinās Transportlīdzekļa vērtību un atsakās celt viena pret otru prasību 

par Līguma slēgšanu vai izbeigšanu, Līguma summas apmēra maiņu pārmērīgu zaudējumu dēļ.  

2.3. Pircējs Līguma summu pilnā apmērā ir samaksājis Pārdevējam bezskaidras naudas norēķina 

veidā uz Pārdevēja kontu ______________________.  

2.4. Puses vienojas, ka visu naudas pārskaitījumu, kas saistīti ar Transportlīdzekļa pirkšanu, 

izdevumus sedz Pircējs.  

3. Pārdevēja un Pircēja garantijas, tiesības un pienākumi 

3.1. Pārdevējs apliecina, ka viņš ir Transportlīdzekļa īpašnieks, kuram ir tiesības slēgt šo Līgumu 

un uzņemties tajā noteiktās saistības.  

3.2. Transportlīdzekļa īpašuma tiesības Pārdevējam apliecina transportlīdzekļa reģistrācijas 

apliecība Nr. ____________.  

3.3. Puses vienojas, ka izdevumus, kas saistīti ar Pircēja īpašuma tiesību uz Transportlīdzekli 

reģistrēšanu, segs Pircējs (transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, pārreģistrāciju un reģistrācijas 

apliecību u.c.)  

3.4. Pārdevējs garantē, ka pirms Līguma noslēgšanas Transportlīdzeklis nav atsavināts, par to 

nepastāv strīds, tas nav iesaistīts nekādos darījumos ar trešajām personām, nav apgrūtināts ar lietu 

un/vai saistību tiesībām, tam nav uzlikti aizliegumi.  

3.5. Pārdevējs Pircēja īpašuma tiesību uz Transportlīdzekli pārreģistrācijas brīdī nodos Pircējam 

visus ar Transportlīdzekli saistītos dokumentus.  

3.6. Pārdevējs Transportlīdzekli pilnībā nodos Pircēja valdījumā un lietošanā brīdī, kad īpašuma 

tiesības uz Transportlīdzekli tiks reģistrētas attiecīgajā valsts reģistra iestādē.  



3.7. Puses vienojas, ka Transportlīdzeklis tiks nodots Pircēja valdījumā un lietošanā ar abpusēju 

nodošanas – pieņemšanas aktu un nodošanas brīdī Pušu starpā tiks norobežoti visi norēķini par 

Transportlīdzekli, kā arī nošķirta atbildība un nodoti visi ar Transportlīdzekli saistītie riski. 

Pircējam pēc Transportlīdzekļa saņemšanas jāatbrīvo Pārdevēja noteiktā stāvvieta 5 (piecās) darba 

dienās.  

4. Līguma darbības termiņš un tā grozīšana 

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz visu no tā izrietošo 

saistību pilnīgai izpildei un tiesību izmantošanai.  

4.2. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot paziņojumu par Līguma izbeigšanu, ja 

Pircējs neveic Līgumā noteiktos pienākumus un pēc Pārdevēja atgādinājuma saņemšanas turpina 

tos neveikt, tajā skaitā, nokavējis kādu no noteiktajiem termiņiem.  

4.3. Puses vienojas, ka Līguma 4.2.punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 

septītajā dienā pēc paziņojuma izsūtīšanas uz Pircēja juridisko adresi. Līguma izbeigšanas 

gadījumā Pircējam tiek atgriezta samaksātā Transportlīdzekļa pirkuma maksas daļa, atskaitot 

izsoles nodrošinājuma summu.  

4.4. Ja Līguma saistības nav iespējams izpildīt Līgumā noteiktajos termiņos nepārvaramas varas 

apstākļu ietekmes dēļ, Puses Līgumā norādītos termiņus pagarina par minēto apstākļu esamības 

laiku, bet, ja šo apstākļu ietekmi nevar novērst vai tā ilgst ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem 

mēnešiem, katrai no Pusēm ir tiesības atkāpties no Līguma, atgriežot otrai pusei visu, ko tā no 

Līguma ir ieguvusi. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāmi tikai tādi, par kuru esamību 

ir pieņemts kompetentas valsts/pašvaldības iestādes lēmums. Trešās personas vaina Līguma 

saistību neizpildē nav uzskatāma par nepārvaramas varas apstākli, bet cietušajai pusei ir regresa 

prasība pret minēto trešo personu par radušos zaudējumu piedziņu.  

4.5. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no Līguma, vispirms tiks 

risināts sarunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos – izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.  

4.6. Līgums sastādīts un parakstīts uz ____ (__________) lapām 2 (divos) vienādos eksemplāros, 

viens eksemplārs Pircējam, viens – Pārdevējam.  

 

5. Pušu rekvizīti un paraksti 

   PĀRDEVĒJS 

Augšdaugavas novada pašvaldības  

Naujenes pagasta pārvalde 

Reģ. Nr. 90000073501   

Skolas ielā 15, Naujene, Naujenes pag., 

Augšdaugavas nov., LV- 5462 

Norēķinu rekvizīti: 

Augšdaugavas novada pašvaldības 

centrālā administrācija 
Reģistrācijas numurs: 90009117568 

Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-

5401 

Valsts kase, TRELLV2XXX 

Konta Nr.LV37TREL9807280440200 

 

 

Naujenes pagasta pārvaldes  

vadītāja 

 

                          _______________/I.Miglāne/ 

                    

  



AKTS 

par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā 

 

Naujenē, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 2022.gada ____.______________ 

 

ATSAVINĀTĀJS Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde, reģ.Nr. 

90000073501, juridiskā adrese Skolas ielā 15, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., kura 

rīkojas pamatojoties uz pārvaldes nolikumu, nodod īpašumā,  

 

bet IEGUVĒJS – ____________________, reģistrācijas Nr. _____________/personas 

kods______________, adrese __________________,  

pieņem īpašumā autobusu SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, transportlīdzekļa 

reģistrācijas apliecības Nr.AF 0135993, krāsa – gaiši zila/dzeltena, rūpnīcas numurs VIN Nr. 

WKK32300001010074.  

 

 

Nodeva: _______________________ ______________________________________  

/paraksts/ V.Uzvārds  

 

 

Pieņēma: _______________________ ______________________________________  

/paraksts/ V.Uzvārds                                                                                        

  

 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs:                Ērika KARŅICKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3. pielikums  

izsoles noteikumiem  

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRS 

Autobusa SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, 
izsolei 2022. gada 27.jūlijā 

Izsoles 

dalībnieka 

kārtas numurs 

(solīšanas 
kartītes numurs) 

Izsoles dalībnieka 

vārds, uzvārds vai 
nosaukums 

Izsoles 

dalībnieka 

personas kods 

vai reģistrācijas 

numurs 

Izsoles 

dalībnieka 

dzīvesvieta vai 
juridiskā adrese 

Paraksts 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



4. pielikums  
izsoles noteikumiem  

Autobusa SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, 

IZSOLES PROTOKOLS 

Izsoles laiks un vieta: 2022.gada 27.jūlijā, plkst.11:00,  Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes 

pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 

Izsolāmā kustamā manta - autobuss SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, 

reģistrācijas gads – 1998., VIN Nr. WKK32300001010074, motora tilpums (cm³) – 11967 ar 

dīzeļdegvielas dzinēju, krāsa – gaiši zila/dzeltena. 

Izsolāmā Objekta izsoles sākumcena – 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi). 

Iemaksāta nodrošinājuma nauda 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro 00 centi). 

Izsoles dalībnieki: 
 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds/juridiskās 

personas nosaukums 

Personas kods/ 

reģistrācijas Nr. 

Dzīvesvieta/ 

juridiskā adrese 

reģistrācijas Nr. – 

solītājas kartes 

Nr. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs __________________________ , 

Izsolē piedalās komisijas loceklis: ___________________________ , 

 ______________________________ , 

 ______________________________ . 

Izsoli atklāj izsoles vadītājs un iepazīstina izsoles dalībniekus ar izsolāmā objekta izsoles 

noteikumiem. 



Izsolāmā objekta pārdošanas nosacītā cena, jeb, sākumcena 4500,00 EUR (četri tūkstoši 

pieci simti euro 00 centi). Cenas samazinājuma „solis” izsoles gaitā - 50,00 (piecdesmit euro 00 

centi). 

Izsoles gaita, saskaņā ar 4.pielikumu 2022.gada 27.jūlija Izsoles protokolu. 

PIRCĒJS: 

 ____________________________________  (vārds, uzvārds vai nosaukums) , personas kods vai 

reģistrācijas numurs  ___________________________ , deklarēta dzīvesvieta vai juridiskā adrese 

 ___________________________________  , ar reģistrācijas/solīšanas kartīti Nr.  ___  . 

Nosolītā cena  ____  (skaits cipariem)   EUR (  __________________________  )   (skaits 

vārdiem). 

Pircējs apņemas nomaksāt nosolīto cenu ____ (skaits cipariem)   EUR ( _____________________  ) 

(skaits vārdiem) un nodrošinājuma naudas starpību 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro 00 

centi) - ____ (skaits cipariem)   EUR (  _________________________  )   (skaits vārdiem), 

pārskaitīt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālas administrācijas, reģ. Nr. 90009117568, 

norēķinu kontā Nr. LV37TREL9807280440200, Valsts kase, TRELLV2XXX , līdz 2022.gada 

3.augustam ieskaitot. 

Izziņa   par     izsoles   gaitā     nosolītajām     summām   saskaņā  ar  4.pielikumu  2022.gada  27.jūlijā 

Izsoles protokolu. 

Izsoles vadītājs      ______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  

Pircējs 

 ______________________________  

( vārds, uzvārds) 

 _________________________  

(paraksts) 



1.pielikums 

2022.gada 27.jūlija Izsoles protokolam 

 

IZSOLES GAITA 

Naujenē   
 

 
Izsoles 

sākumcena 

EUR 4500.00 

(„solis” – 

EUR 50.00) 

 ______________  
 ______________  

(reģistrācijas 

kartīte 1.) 

 _________________  
 _________________  

(reģistrācijas 

kartīte 2.) 

 ______________  
 ______________  

(reģistrācijas 

kartīte 3.) 

 ______________  
 ______________  

(reģistrācijas 

kartīte 4.) 

      

      

      

      

      

Izsoles vadītājs      ______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  

Pircējs 

 _________________________   _________________________  

( vārds, uzvārds) (paraksts) 



2.pielikums 

2022.gada 27.jūlija Izsoles protokolam 

Izziņa par   izsoles gaitā   nosolītajām   summām 

 

Izsoles laiks un vieta - 2022. gada 27.jūlija, plkst. 11:00, Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes 

pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 

Izsolāmā kustamā manta – autobuss SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, 

reģistrācijas gads – 1998., VIN Nr. WKK32300001010074, motora tilpums (cm³) – 11967 

ar dīzeļdegvielas dzinēju, krāsa – gaiši zila /dzeltena. 

Izsolāmā Objekta izsoles sākumcena – 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro 00 

centi). 

Iemaksāta nodrošinājuma nauda 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro 00 centi). 

 

Reģ. 

Nr. 

Izsoles dalībnieks (vārds, 

uzvārds, personas kods) 

(nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

Pēdējā 

nosolītā cena 

(EUR) 

Paraksts Piezīmes 

1.     

2.     

3.     

4.     

Izziņa sastādīta uz 1 (vienas)   lapas un parakstīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

eksemplārs   -Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldei, otrs izsoles 

dalībniekam 

 _________________________________ , kas ieguva tiesības pirkt autobusu SETRA S 313 UL, 

valsts reģistrācijas Nr.GS 6150. 

Izsoles vadītājs      ______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  



5. pielikums  
 izsoles noteikumiem  

Naujenes pagasta pārvalde 

Reģistrācijas Nr. 90000073501 

Skolas iela 15, Naujene,  

Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 

I Z Z I Ņ A norēķinam par izsolē 

nosolīto mantu 

Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns  

nosaukums 

 ______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________  adrese un tālruņa numurs, 

izsolē, kas notika 2022. gada 27.jūlijā plkst. 11:00 Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes 

pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 

LV-5462, ieguva īpašumā autobusu SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, reģistrācijas gads 

– 1998., VIN Nr. WKK32300001010074, motora tilpums (cm³) – 11967 ar dīzeļdegvielas dzinēju, 

krāsa – gaiši zila / dzeltena, par nosolīto cenu  (skaits cipariem)   EUR (  )   (skaits vārdiem). 

Iemaksāta nodrošinājuma nauda 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro un 00 euro centi) 

apmērā. 

Līdz 2022.gada 3.augustam ieskaitot par mantu nosolītājam jāsamaksā Naujenes pagasta pārvaldei 

par nosolīto cenu  _  (skaits cipariem)   EUR (  ___________________  )   (skaits vārdiem) 

To pārskaitot Augšdaugavas novada pašvaldības 

centrālas administrācijas, reģ. Nr. 90009117568 

norēķinu kontā.  

Rekvizīti: 

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, reģistrācijas Nr. 90009117568, 

Valsts kase TRELLV22, norēķinu konts Nr.LV37TREL9807280440200. 

 

Izsoles vadītājs   

Komisijas loceklis  _______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  

Komisijas loceklis  _______________________  

Pircējs  _______________________________  



 


