
Pielikums
Valmieras novada pašvaldības
domes 24.02.2022. lēmumam
Nr.118 (protokols Nr.4, 10.§)

LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

Automašīnas “Chevrolet Lacetti”
(valsts reģistrācijas numurs GO9851)
I Z S O L E S N O T E I K U M I

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Valmieras novada pašvaldības

atsavināmā kustamā īpašuma – automašīnas “Chevrolet Lacetti” (valsts reģistrācijas
numurs GO9851) – izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam
un Valmieras novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmuma Nr.118 (protokols Nr.4,
10.§) “Par automašīnas “Chevrolet Lacetti” (valsts reģistrācijas numurs GO9851)
nodošanu atsavināšanai” 6.punktam;

1.2. Izsoli organizē Valmieras novada pašvaldības Atsavināšanas komisija.

2. Atsavināmā kustamā īpašuma raksturojums
2.1. Atrašanās vietas adrese

Rīgas iela 103, Valmiera, Valmieras novads
2.2. Kontaktpersona izsoles jautājumos

Gints Bērtiņš, tel. 20220247
2.3. Ziņas par transporta līdzekli

 Marka: Chevrolet Lacetti;
 Valsts reģistrācijas numurs: GO9851;
 Identifikācijas Nr. KL1NF196J7K664486;
 Izlaiduma gads: 2007.;
 Degviela: benzīns;
 Apliecības Nr.: AF 3760722.

2.4. Novērtējuma aktā minētie trūkumi:

 Bojāts krāsojums – caurejoša korozija;
 Ritošai daļai nepieciešams remonts;
 Bojāts priekšējais buferis.

2.5. Īpašuma tiesības
Īpašnieks – Valmieras novada pašvaldība (nodokļu maksātāja kods 90000043403)

3. Informācija par izsoli
Uzaicinājums piedalīties izsolē tiek nosūtīts pa pastu visiem pretendentiem, kuri Valmieras
novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmuma Nr.__ (protokols Nr.__, __.§) “Par
automašīnas “Chevrolet Lacetti” (valsts reģistrācijas numurs GO9851) nodošanu
atsavināšanai” 3.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesnieguši pieteikumu automašīnas
“Chevrolet Lacetti” (valsts reģistrācijas numurs GO9851) iegādei par brīvu cenu un
iemaksājuši pirkuma nodrošinājumu.
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4. Izsoles dalībnieki
4.1. Par izsoles dalībnieku var būt fiziskas vai juridiskas personas, kuras Valmieras pilsētas

pašvaldības domes 24.02.2022. lēmuma Nr.118 (protokols Nr.10, 4.§) “Par
automašīnas “Chevrolet Lacetti” (valsts reģistrācijas numurs GO9851) nodošanu
atsavināšanai” 3.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesnieguši pieteikumu
automašīnas “Chevrolet Lacetti” (valsts reģistrācijas numurs GO9851) iegādei par brīvu
cenu un iemaksājuši pirkuma nodrošinājumu.

4.2. Pirms izsoles tās dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā, kurā norāda šādas ziņas:
4.2.1. dalībnieka kārtas numurs;
4.2.2. fiziskajām personām – vārds un uzvārds, personas kods; juridiskajām personām

– uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds,
personas kods;

4.2.3. adrese, telefons.
4.3. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas kartīti.
4.4. Izsoles komisijai nav tiesību līdz izsoles sākumam iepazīstināt personas ar ziņām par

izsoles dalībniekiem.
4.5. izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

4.5.1. viņš noteiktajā termiņā Valmieras novada pašvaldībā nav iesniedzis pieteikumu
automašīnas “Chevrolet Lacetti” (valsts reģistrācijas numurs GO9851) iegādei
par brīvu cenu un samaksājis pirkuma nodrošinājumu;

4.5.2. viņš nav ieradies uz izsoli šo noteikumu 3.punktā minētajā uzaicinājumā
noteiktajā laikā.

5. Izsoles organizēšana un norise
5.1. Izsole notiek Valmierā, Lāčplēša ielā 2, 1.stāva zālē šo noteikumu 3.punktā minētajā

uzaicinājumā noteiktajā laikā.
5.2. Izsole tiek organizēta starp personām, kuras pēc šo noteikumu 3.punktā noteiktā

uzaicinājuma saņemšanas ieradušās uz izsoli uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā.
5.3. Izsoles dalībnieks – fiziskā persona, ierodoties uz izsoli, uzrāda pasi vai personas

apliecību un sniedz citas 4.2.2.punktā noteiktās ziņas; izsoles dalībnieks – juridiskās
personas pārstāvis, ierodoties uz izsoli, uzrāda pasi vai personas apliecību, iesniedz
pilnvaras (ja nepieciešams) un uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopijas un sniedz
citas 4.2.2.punktā noteiktās ziņas; reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz
reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas žurnālā ierakstītajam kārtas
numuram.

5.4. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par EUR 15 nomaksu,
kas dod tiesības piedalīties izsolē. Summa jāiemaksā Valmieras novada pašvaldības
(reģistrācijas Nr. LV90000043403) kontā AS “SEB banka”, konta
Nr.LV94UNLA0018000142255, bankas kods UNLALV2X. Ieejas maksa netiek
pieprasīta no pašvaldības pilnvarotiem izsoles novērotājiem un žurnālistiem.

5.5. izsoli vada izsoles komisijas vadītājs vai viņa prombūtnē – izsoles komisijas
priekšsēdētāja vietnieks vai cita Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
norīkota persona.

5.6. Izsole tiek protokolēta izsoles protokolā, kurā tiek atspoguļotas visas izsoles vadītāja un
izsoles dalībnieku darbības izsoles laikā.

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu
piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena,
kas paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu
par šajā punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju.

5.8. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu, protokolētāja un pilnvaroto novērotāju
uzvārdus, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā sākumcenu, kā arī summu EUR 20,
par kādu cena katrā nākamajā solījumā tiek paaugstināta.

5.9. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas procesu ar
jautājumu “Kas sola vairāk?”.

5.10. Solījuma procesā izsoles dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles
vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles
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dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
visaugstāko piedāvāto cenu un apstiprina to ar trim āmura piesitieniem. Pēdējais āmura
piesitiens nozīmē, ka izsoles vadītājs pieņēmis vairāksolījumu un pārdošana ir
noslēgusies.

5.11. Izsoles dalībnieki pēc nosolīšanas ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās
cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, bet neparakstās protokolā,
tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas:
5.12.1. pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta; pirkuma

nodrošinājums viņam netiek atmaksāts;
5.12.2. ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts

protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota;
5.12.3. ja palicis tikai viens izsoles dalībnieks, tiek izziņota atkārtota izsole saskaņā ar

šiem izsoles noteikumiem.
5.13. Pēc izsoles protokola parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis kustamo mantu, saņem

izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu, ņemot vērā iemaksāto pirkuma
nodrošinājumu.
Izziņa uzrādāma bankas iestādei pie pirkuma maksas norēķina kārtošanas.
Vienu izziņas eksemplāru izsoles komisija iesniedz Īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijai.

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā
pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek atmaksāta drošības nauda.

6. Norēķins par izsolē iegūto kustamo mantu
6.1. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, izsniegtā izziņa ir derīga 10 (desmit)

dienas no tās izsniegšanas brīža.
6.2. Izsoles dalībniekam 10 (desmit) dienu laikā no izziņas saņemšanas dienas nosolītā

summa, no kuras atņemts iemaksātais pirkuma nodrošinājums, jāiemaksā Valmieras
novada pašvaldības kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV38 RIKO 0002 7107 1001 1,
bankas kods RIKOLV2X, un jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments Valmieras
novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā 109.kabinetā, vai jāiesūta uz e-pastu:
gints.bertins@valmierasnovads.lv.

6.3. Ja izsoles dalībnieks 10 (desmit) dienu laikā Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijai nav iesniedzis bankas dokumentu par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu; pirkuma nodrošinājums viņam netiek
atmaksāts.

6.4. Izsole šai gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. Īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija lemj par atkārtotas izsoles sarīkošanu vai citas atsavināšanas
metodes piemērošanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana
7.1. Izsoles komisija pēc bankas dokumentu saņemšanas par norēķinu nokārtošanu

iesniedz Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai visus nepieciešamos
dokumentus par izsoles rezultātiem.

7.2. Izsoles komisija iesniedz Atsavināšanas komisijai:
5.1.1. izsoles protokolu par kustamās mantas pārdošanu;
5.1.2. bankas dokumentus par maksājumu nokārtošanu.

7.3. Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija pēc dokumentu saņemšanas
apstiprina izsoles rezultātus.

7.4. Izsoles protokola pirmais eksemplārs un bankas dokumenti paliek Atsavināšanas
komisijai.

7.5. 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprinoša lēmuma pieņemšanas
dienas tiek sagatavots un izsniegts personai, kura nosolījusi un samaksājusi par
objektu, pirkšanas – pārdošanas līgums.

8. Nenotikušas un spēkā neesošas izsoles
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8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu:
5.1.3. ja dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā laikā un vietā, nekā noteikts

uzaicinājumā;
5.1.4. ja tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē

vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
5.1.5. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
5.1.6. ja objektu pirkusi persona, kurai nav tiesības piedalīties izsolē.

8.2. Lēmumu, ka izsole atzīstama par nenotikušu, pieņem Īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija un nedēļas laikā par to paziņo reģistrētajiem izsoles
dalībniekiem.

8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Valmieras novada pašvaldības domei viena mēneša laikā kopš
paziņojuma saņemšanas dienas.

8.4. Ja izsole atzīta par spēkā neesošu vai arī nenotikušu, kā arī ja attiecīgā kustamā manta
bija nosolīta, bet nav nopirkta, Atsavināšanas komisija pieņem lēmumu par jaunas
izsoles organizēšanu vai cita Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktā mantas atsavināšanas veida izvēli.

8.5. Ja izsole tiek atzīta par spēkā neesošu Valmieras novada pašvaldības vai
Atsavināšanas komisijas vainas dēļ, visus radušos zaudējumus apmaksā Valmieras
novada pašvaldība.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


