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NOTEIKUMI  

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

                                                                                                           

2017.gada 17.augustā                                                                                                     Nr.6-2017 

                                                                                                     (prot. Nr.5 (12), lēm. Nr.10) 

 

RIEBIŅU NOVADA DOMES KUSTAMĀS 

MANTAS IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Šie noteikumi nosaka veidu un kārtību, kādā tiek rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli 

pašvaldības kustamās mantas pārdošanai, saskaņā ar „ Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums ”, „ Publisku personu finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” un 

likumu „Par pašvaldībām” pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmumu 

Nr.10. 
1.2. Izsoli organizē ar Riebiņu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota izsoles komisija 

(turpmāk tekstā - Komisija). 

1.3. Izsolē tiek izsolīta Riebiņu novada domei piederošais pasažieru autobuss MERCEDES BENZ 

814, reģistrācijas nr. ER4382, šasijas nr. WDB6703661P050981 (tekstā-Kustamā manta). 

1.4. Izsoles Kustamās mantas nosacītā sākumcena ir 1950.00 EUR (Viens tūkstotis deviņi simti 

piecdesmit EUR un 00 centi) tai skaitā PVN.  

1.5. Izsoles solis – 50 EUR no sākumcenas. 

1.6. Kustamās mantas izsole notiks 2017.gada 3.oktobrī Riebiņu novada domes kabinetā Nr.3, 

Saules 8, Riebiņos, plkst. 10.00. 

1.7. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.8. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 2017.gada 25.augusta, Riebiņu novada domes 

kancelejā Saules 8, Riebiņos, katru darbdienu no plkst.830-1700. 

1.9. Kustamo mantu var apskatīt katru darbdienu Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Riebiņu 

novada domes loģistikas speciālistu – Artūru Meluškānu pa tālr.65392891 vai 26097971.  

1.10. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža 

Riebiņu novada domes laikrakstā līdz 2017.gada 3.oktobrim plkst. 9.00 Riebiņu novada domes 

kancelejā, Saules 8, Riebiņos. 

 

2. Izsoles pretendentu reģistrācija 

 
2.1. Lai reģistrētos izsolei, izsoles pretendentam/iem ne vēlāk kā līdz izsoles sākumam jāapliecina 

ar savu parakstu, ka ir iepazinies/ušies ar pārdodamo objektu-kustamo mantu, jāsamaksā izsoles 

nodrošinājuma maksa. 

2.2. Izsolei var pieteikties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona- Latvijā reģistrēta 

uzņēmējsabiedrība, iesniedzot Domei šādus dokumentus: 

2.2.1. fiziska persona- pieteikumu, pases kopiju un kvīts kopiju par Izsoles nodrošinājuma maksas 

iemaksu; 

2.2.2. juridiska persona - pieteikumu, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņas, kas 

apliecina, ka dalībnieks ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, 



neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un arī kvīts 

kopiju par Izsoles nodrošinājuma maksas iemaksu. 

2.3. Izsoles dalībniekam pirms Izsoles jāiemaksā: 

2.3.1. Izsoles nodrošinājuma maksa EUR 20,00 (divdesmit EUR un 00 centi) apmērā; 

2.3.2. iemaksa jāveic Riebiņu novada domes kontā Nr. LV12UNLA0050005638857, kods 

UNLALV2X, SEB Latvijas Banka. 

2.4. Reģistrējoties izsoles dalībnieks/i rakstiski apliecina, ka ir iepazinies/ušies ar Izsoles 

noteikumiem un piekrīt tiem. 

 

3. Izsoles process 
 

3.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts šajos noteikumos minētajā termiņā un izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi. 

3.2. Kustamās mantas izsole var notikt arī tad, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai 

viens pretendents. 

3.3. Izsoli atklāj Izsoles vadītājs, sākot ar Izsoles komisijas sastāva paziņošanu, izsolāmās kustamās 

mantas raksturojumu, kustamās mantas nosacītās cenas un izsoles augšupejošā soļa paziņošanu, par 

kādu mantas nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu. Izsoles dalībniekus 

iepazīstina ar solīšanas procedūru. 

3.4. Izsoles vadītājs nosauc Izsoles dalībnieku/us. Ja ir reģistrējies viens izsoles dalībnieks, izsole 

uzskatāma par notikušu tikai tādā gadījumā, ja izsoles dalībnieks ir pārsolījis kustamās mantas 

nosacīto cenu par vismaz vienu izsoles soli. 

3.5. Par izsoles nosolītāju tiek paziņots tas izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu pēc 

izsoles vadītāja trīskārtējas cenas nosaukšanas un tās fiksēšanas. 

3.6. Nosolītā pirkuma maksa ir jāsamaksā euro (EUR). 

3.7. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis Izsoles mantas nosacīto cenu vai arī nosolītājs nav 

samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Izsoles dalībniekiem, kuri nav izsolē 

ieguvuši automašīnas pirkšanas tiesības, septiņu dienu laikā tiek atmaksāta izsoles nodrošinājuma 

maksa. 

3.8. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolu paraksta izsoles komisijas priekšsēdētājs un 

locekļi, kā arī izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsoles uzvarētāju. Visi izsoles dalībnieki paraksta 

Izsoles dalībnieku sarakstu ar izsoles augstāko- pēdējo nosolīto cenu un izsoles vinnētāju, ar to 

apliecinot, ka piekrīt nosolītajai cenai un tās nosolītājam. 

 

4. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma slēgšana 

 
4.1. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti nākamajā Riebiņu novada domes sēdē pēc izsoles. 

4.2. Pēc Izsoles protokola apstiprināšanas Domes sēdē, Pusēm slēdzot kustamās mantas pirkuma 

līgumu, galīgo pirkuma summu veido mantas pēdējā nosolītā cena, tajā skaitā pievienotās vērtības 

nodokli (PVN) 21%. 

4.3. Izsoles galīgo pirkuma summu, ieskaitot nodrošinājuma maksu, jāsamaksā septiņu dienu laikā, 

pēc Izsoles protokola apstiprināšanas Domes sēdē.                     

4.4. Pēc izsoles pirkuma summas nomaksas, ko apliecina bankas maksājumu kvīts, Puses- Dome un 

Pircējs septiņu dienu laikā paraksta kustamās mantas nodošanas- pieņemšanas aktu un noslēdz 

pirkuma līgumu. 

4.5. Pretenzijas pēc pirkuma līguma noslēgšanas un nodošanas akta parakstīšanas netiek pieņemtas. 

4.6. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt Riebiņu novada domei Saules 8, Riebiņi, 

LV-5326. 
  

Domes priekšsēdētājs                 (personiskais paraksts)   Pēteris Rožinskis 


