
APSTIPRINĀTS 

2022.gada 9.novembrī  

ar automašīnas izsoles komisijas sēdes  

protokolu Nr. 1/2022 

 

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” piederošā autotransporta 

 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

 

1. Vispārējie jautājumi 

 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks veikta kustamas mantas pārdošana atklātā izsolē. Izsole tiek 

organizēta atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma normām. Jautājumus, kas 

nav noteikti šajos noteikumos, reglamentē Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 

normas.  

1.2. Izsoli organizē pašvaldības SIA „ŪDEKA”, vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, 

juridiskā adrese Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602. Izsoli rīko izsoles komisija, kas izveidota 

saskaņā ar pašvaldības SIA „ŪDEKA” 2022.gada 8.novembra rīkojumu nr.44-r. 

1.3. Izsoles mērķis – pārdot pašvaldības SIA „ŪDEKA” piederošo, saimnieciskajā darbībā 

neizmantojamo autotransporta vienību, kas norādīta šo noteikumu 2.1.punktā.  

1.4. Izsoles veids - mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Sludinājums par izsoli publicēts laikrakstā „Ventas Balss” un pašvaldības SIA „ŪDEKA” mājas 

lapā www.udeka.lv. 

1.6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieprasot tos elektroniski uz e-pasta adresi 

udeka@ventspils.lv vai brīvi lejuplādējot tos mājaslapā www.udeka.lv.  

 

2. Izsoles priekšmets un sākumcena 

 

2.1. Izsoles priekšmets ir automašīna (kravas furgons) VW CADDY, 2007.gada izlaidums, 

reģistrācijas numurs GJ7059, šasijas Nr.WV1ZZZ2KZ7X086490, nobraukums 130 000 km. 

Sākumcena (nosacītā cena) 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro), t.sk. 21 % PVN. Izsoles 

solis ir 50 EUR. 

2.2. Ar izsoles priekšmetu var iepazīties pašvaldības SIA „ŪDEKA” teritorijā Talsu ielā 65, Ventspilī, 

iepriekš sazinoties ar transporta un saimniecības daļas vadītāju Romasu Cinsiusu pa tālr. 

28617114. 

 

3. Izsoles norises laiks un vieta 

 

3.1. Izsoles norises sākuma laiks: 2022.gada 7.decembrī plkst.14.00. 

3.2. Izsoles norises vieta: pašvaldības SIA „ŪDEKA” administrācijas ēkas 2.stāvā Talsu ielā 65, 

Ventspilī. 

3.3. Reģistrēto izsoles dalībnieku reģistrācija izsolei un numuru izsniegšana: 2022.gada 7.decembrī no 

plkst.13.30 līdz plkst.14.00 pašvaldības SIA „ŪDEKA” administrācijas ēkas 2.stāvā Talsu ielā 

65, Ventspilī. 

 

4. Izsoles dalībnieki, iesniedzamie dokumenti. 

 

4.1. Par šīs izsoles dalībniekiem var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona. Izsoles 

noteikumi visiem dalībniekiem ir vienādi.  

4.2. Lai pieteiktos izsolei, izsoles dalībnieki līdz 2022.gada 7.decembra plkst.12.00 pašvaldības 

SIA „ŪDEKA” biroja vadītājai (iepriekš telefoniski piesakoties pa tālr.63661495) Talsu ielā 65, 

Ventspilī katru darba dienu (no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un plkst.13.00 līdz plkst.16.00): 

4.2.1. iesniedz vai uzrāda 4.4.punktā norādītos dokumentus, 

4.2.2. iesniedz 4.5. punktā norādīto maksājumu apliecinošo dokumentu. 

4.3. Pēc reģistrēšanās dalībniekam tiek izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība.  

4.4. Lai pierādītu savu identitāti un spēju rīkoties izsoles laikā, reģistrējoties izsoles dalībnieks (tā 

pārstāvis) uzrāda vai iesniedz šādus dokumentus: 

http://www.udeka.lv/
mailto:udeka@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/


4.4.1. fiziskās personas – uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja fizisku personu izsolē 

pārstāv cita persona – iesniedz notariāli apliecinātas pilnvaras kopiju, uzrādot oriģinālu. 

4.4.2. juridiskās personas – iesniedz spēkā esošu statūtu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

apliecinātu kopiju un pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju. Ja juridisko 

personu pārstāv tās pilnvarota persona, papildus iesniedz arī šī pārstāvja pilnvaru. 

Juridiskās personas amatpersona vai pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu. 

4.5. Izsoles dalībniekiem pirms reģistrēšanās jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10 % (desmit procenti) 

apmērā no izsoles priekšmeta sākumcenas, kas jāiemaksā pašvaldības SIA „ŪDEKA” norēķinu 

kontā Nr. LV56HABA0001402060108, kods HABALV22, AS „SWEDBANK”.  

4.6. Izsoles dalībnieks var piedalīties izsolē, ja iemaksāta nodrošinājuma nauda, noteiktā kārtībā 

uzrādīti un iesniegti nepieciešamie dokumenti, un veikta reģistrācija izsolei šajos izsoles 

noteikumos minētajā termiņā. 

4.7. Izsoles dalībnieka atbilstību izsoles noteikumiem izvērtē Izsoles komisija. 

4.8. Izsoles dalībnieki saņem reģistrācijas karti, kuras numurs atbilst reģistrācijas sarakstā 

ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.  

 

5. Izsoles process 

 

5.1. Par izsoles priekšmetu notiek mutiska izsole. 

5.2. Izsole notiek, ja uz izsoli ieradušies ne mazāk par diviem izsoles dalībniekiem.  

5.3. Ja uz izsoli ierodas tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles priekšmeta pirkuma līgums tiek slēgts ar 

šo izsoles dalībnieku par summu, kas vienāda ar izsoles priekšmeta sākumcenu, kas noteikta 

izsoles noteikumos, un palielinājumu par vienu noteikto izsoles soli. Šādā gadījumā šis izsoles 

dalībnieks ir izsoles uzvarētājs. Šādā gadījumā izsoles protokola iedaļā, kur minēta izsolē 

piedāvātā augstākā cena, tiek izdarīta piezīme: „izsoles priekšmets pārdots izsoles vienīgajam 

dalībniekam”. 

5.4. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. 

5.5. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.    

5.6. Komisijas nozīmētā persona pirms izsoles sastāda dalībnieku sarakstu, pārbaudot personu tiesības 

piedalīties izsolē. Juridiskai personai jāuzrāda reģistrācijas apliecības oriģināls, fiziskai personai 

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pilnvarotai personai jāuzrāda pilnvara. 

5.7. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākuma paraksta izsoles noteikumus. Dalībnieka (tā pārstāvja) 

paraksts apliecina tā pilnīgu iepazīšanos ar šiem izsoles noteikumiem, kā arī faktu, ka minētais 

dokuments viņam ir pilnībā saprotams. 

5.8. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

5.9. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar izsoles komisijas sastāvu un pārliecinās par 

izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. Komisijas priekšsēdētājs 

īsi raksturo pārdodamo izsoles priekšmetu, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu par 

kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

5.10. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. Komisijas priekšsēdētājs 

nosauc izsolāmās kustamās mantas sākumcenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’. Izsoles dalībnieki 

solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo 

solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu 

nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

Pēc āmura piesitiena manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka 

reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā. 

5.11. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu 

protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš mantu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no 

nosolītās mantas. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek 

atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Šajā gadījumā par izsoles priekšmeta 

nosolītāju tiek uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo visaugstāko cenu, un viņam tiek 

piedāvāts protokolā ar savu parakstu apliecināt piekrišanu samaksāt viņa nosolīto augstāko cenu 

un slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Par izsoles priekšmeta ieguvēju tiek uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko 

cenu. 

5.14. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis mantu, saņem izziņu par 

izsolē iegūto priekšmetu. Izziņā norādīta nosolītā priekšmeta cena un samaksas kārtība. 



5.15. Izsoles priekšmets tiek izsolīts tādā tehniskā stāvoklī, kādā tas atrodas izsoles dienā un 

personai, kura izsoles rezultātā iegūst autotransportu īpašumā, izsoles dienā ir pienākums 

parakstīt apliecinājumu, ka viņš ir apskatījis transporta līdzekli dabā, viņam nav pretenziju pret 

pašvaldības SIA „ŪDEKA” par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli un tas apņemas tādas 

neizvirzīt arī nākotnē. 

5.16. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles priekšmetu, nodrošinājuma naudu atmaksā 

piecu darba dienu laikā.  

 

6. Samaksas kārtība 

 

6.1. Izsoles uzvarētājs samaksā piedāvāto augstāko cenu par nosolīto izsoles priekšmetu, atskaitot no 

tās 4.5.punktā minēto nodrošinājuma naudu, to ieskaitot pašvaldības SIA „ŪDEKA” norēķinu 

kontā Nr. LV56HABA0001402060108, kods HABALV22, AS „SWEDBANK” nedēļas laikā no 

izsoles dienas. Maksājuma veikšanu apliecina bankas izziņa, ko izsoles uzvarētājs iesniedz 

pašvaldības SIA „ŪDEKA” iepriekš minētajā termiņā. 

6.2. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda šo saistību minētajā termiņā, viņš zaudē samaksāto nodrošinājuma 

naudu. 

6.3. Ja izsoles uzvarētājs līdz 6.1. punktā noteiktajam termiņam nav samaksājis nosolīto cenu, 

komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt izsoles priekšmetu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto 

augstāko cenu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas 

dienas paziņot izsoles komisijai par izsoles priekšmeta pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. 

Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis izsoles 

komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt izsoles komisijas piedāvājumam, nosolītā 

summa jāsamaksā izsoles komisijas noteiktajā termiņā. 

 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana. 

 

7.1. Izsoles protokolu izsoles komisija apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles. 

7.2. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas un nosolītās cenas samaksas ir jānoslēdz pirkuma līgums par nosolīto 

izsoles priekšmetu. 

7.3. Nosolītais izsoles priekšmets tiek nodots izsoles dalībniekam tikai pēc nosolītās cenas samaksas 

saskaņā ar šo noteikumu 6.1.punktu, pirkuma līguma noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta 

parakstīšanas. 

7.4. Personai, kura izsoles rezultātā iegūs izsoles priekšmetu, jānodrošina tā izvešana no pašvaldības 

SIA „ŪDEKA” teritorijas Talsu ielā 65, Ventspilī,  pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas 

dienā. Visi izdevumi, kas saistīti ar izsoles priekšmeta pārreģistrāciju, jāsedz pircējam. 

 

8. Nenotikusi izsole 

 

8.1. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies 

izsolei. 

8.2. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem izsoles komisija vai pašvaldības SIA 

„ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs. 

 

9. Izsoles komisijas lēmumu pārsūdzēšana. 

 

9.1. Sūdzības par izsoles komisijas lēmumiem vai tās darbību var iesniegt rakstiski izskatīšanai 

pašvaldības SIA „ŪDEKA” valdes priekšsēdētājam trīs darba dienu laikā pēc izsoles dienas. 

9.2. Šo noteikumu 9.1.punktā noteiktajā kārtībā saņemtās sūdzības par izsoles komisijas lēmumiem, 

valdes priekšsēdētājs izskata septiņu darba dienu laikā un sniedz savu atbildi. 

 

 

Saskaņots: valdes priekšsēdētājs     E.Daugelis    


