
Apstiprināti  

ar Mārupes novada Domes 2020.gada 25.marta  

lēmumu Nr.25 (prot.Nr.5, pielik.Nr.25) 

 

un grozīti ar  

Mārupes novada Domes2020.gada 29.aprīļa 

lēmumu Nr.32 (prot.Nr.8, pielik.Nr.32) 

 

 

AUTOMAŠĪNAS IZSOLES NOTEIKUMI  

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota pirmreizējā mutiskā Mārupes novada Domes 

(turpmāk – Dome) kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas Volvo XC90 ar valsts 

reģistrācijas Nr. HH 912 (turpmāk – Volvo XC90), vieglās pasažieru automašīnas (izolatora) 

Nissan NV200 ar valsts reģistrācijas Nr. JU 1924 (turpmāk – Nissan NV200) un kravas pašizgājēja 

Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. HZ 3628 (turpmāk – Ford Transit), turpmāk katra atsevišķi 

– Automašīna, kopā – Automašīnas, izsole. Informācija par Automašīnu un izsoles noteikumi tiek 

publicēti Domes mājas lapā www.marupe.lv.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

2. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt Automašīnas, iepriekš saskaņojot ar Mārupes 

novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku Aivaru Svirido, pa 

tālruni 28669775.  

3. Automašīnas īpašuma tiesību izsoli veic ar Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta 

lēmumu Nr.25 “Par automašīnu pārdošanas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

izveidota izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija). 

 

II Domes kustamās mantas -Automašīnu raksturojums 

4. Ziņas par izsolē atsavināmām Automašīnām:  

4.1.  Volvo XC 90, valsts reģistrācijas numurs: HH 912, izlaiduma gads: 14.03.2008., krāsa – 

gaiši zaļa, sēdvietu skaits -7, pašmasa (kg): 2144, pilna masa (kg): 2750, motora tips: 

dīzeļdegviela, motora tilpums: 2400 cm³,tehniskā apskate: 28.09.2020., apgrūtinājumi: nav. 

Papildus informācijai skatīt izsoles noteikumu 1.pielikumu – 05.02.2020. ziņojumu Nr.01420Tr-

014 par Volvo XC90 vērtību.  

4.2.  Nissan NV200,  valsts reģistrācijas numurs: JU 1924, izlaiduma gads: 28.11.2014., krāsa 

– balta, sēdvietu skaits -7, pašmasa (kg): 1670, pilna masa (kg): 2070, motora tips: dīzeļdegviela, 

motora tilpums: 1461 cm³,tehniskā apskate: nav, apgrūtinājumi: nav. Papildus informācijai skatīt 

izsoles noteikumu 2.pielikumu – 23.01.2020. ziņojumu Nr.01120Tr-011 par Nissan NV200 

vērtību.  

4.3. Ford Transit, valsts reģistrācijas numurs: HZ 3628, izlaiduma gads: 23.06.2010., krāsa – 

balta, sēdvietu skaits -6, pašmasa (kg): 2470, pilna masa (kg): 3500, motora tips: dīzeļdegviela, 

motora tilpums: 2402 cm³,tehniskā apskate: 03.09.2020., apgrūtinājumi: nav. Papildus 

informācijai skatīt izsoles noteikumu 3.pielikumu – 05.02.2020. ziņojumu Nr.01520Tr-015 par 

Ford Transit vērtību. 

 

III Izsoles veids, maksājumi 

5. Izsoles veids – pirmreizēja atklāta izsole ar augšupejošu soli.  

6. Atsavināmo Automašīnu nosacītās cenas apmērs, t.sk. PVN: 

6.1. par Volvo XC 90 ir 6566.55 EUR (seši tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro un 55 centi); 

6.2. par Nissan NV200 ir 4072.60 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit divi euro un 60 centi); 

6.3. par Ford Transit ir 7966.55 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro un 55 centi). 

http://www.adazi.lv/


7. Katras automašīnas pirmais un turpmākie solīšanas soļi ir 100,00 EUR apmērā. 

 

IV Izsoles organizēšana 

8. Izsole notiks 2020. gada 26.maijā plkst.11.00 Mārupes novada Domē, administratīvās 

ēkas 2.stāva zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. 

9. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums (4.pielikums), kurā jānorāda: 

9.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese; 

9.2. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai – nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese; 

9.3. elektroniskā pasta adrese; 

9.4. izsoles Automašīnas nosaukums; 

10. Izsoles dalībniekam Latvijā, vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, nedrīkst būt nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.  

11. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Mārupes novada domes Klientu 

apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā novadā, līdz 2020.gada 

25.maija plkst.11.00.  

12. Pieteikumam pievienojama kredītiestādes apliecināta maksājuma uzdevuma kopijas par: 

12.1. nodrošinājuma naudas, kas sastāda 10% no Automašīnas nosacītās cenas, nomaksu: 

12.1.1. Volvo XC 90 – 656.65 EUR (seši simti piecdesmit seši eiro un 65 centi); 

12.1.2. Nissan NV200 – 407.26 EUR (četri simti septiņi eiro un 26 centi); 

12.1.3. Ford Transit 796.65 EUR (septiņi simti deviņdesmit seši eiro un 65 centi). 

12.2. dalības maksas 50.00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā. 

13. Nodrošinājuma nauda iemaksājama Mārupes novada Domes kontā, reģistrācijas 

Nr.90000012827, AS “SEB BANKA”, norēķinu konts Nr. LV69UNLA0003011130405, B/C 

kods UNLALV2X,   vai   AS “Swedbank”, norēķinu konts Nr. LV90HABA0551024217551, B/C 

kods HABALV22  ar norādi “Nodrošinājuma nauda automašīnas ______ (norāda automašīnas 

marku, modeli) izsolei”.  

14. Dalības maksa iemaksājama Mārupes novada Domes kontā, reģistrācijas 

Nr.90000012827, AS “SEB BANKA”, norēķinu konts Nr. LV69UNLA0003011130405, B/C 

kods UNLALV2X,   vai   AS “Swedbank”, norēķinu konts Nr. LV90HABA0551024217551, B/C 

kods HABALV22 , ar norādi “Dalības maksa automašīnu izsolei”.  

15. Komisija pirms izsoles sākšanas sastāda izsoles dalībnieku sarakstu, kurā tiek fiksēts katra 

dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), pieteikumu iesniegšanas secībā. 

 

V Izsoles process 

16. Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis 10.punktā norādīto informāciju vai 

neatbilst 11.punkta prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no dalības 

mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. Pēc informācijas saņemšanas par viņu bankas norēķinu 

kontu, Dome atmaksā viņiem nodrošinājumu.  

17. Pirms izsoles sākšanas izsoles dalībnieki uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai 

personas apliecību), pilnvaras oriģinālu (ja izsoles dalībnieku pārstāv pilnvarotā persona), lai 

komisija pārliecinātos par personas identitāti. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona 

izsoles telpā nevar uzrādīt pasi vai personas apliecību (identifikācijas karti), izsoles dalībnieks 

skaitās neieradies uz izsoli Pēc personu apliecinošu dokumentu pārbaudes izsoles dalībnieki 

parakstās izsoles dalībnieku sarakstā par to, ka ir iepazinušies ar izsoles kārtību un piekrīt izsoles 

noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks neparaksta izsoles noteikumus, viņš netiek pielaists pie izsoles.  

18. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek 

atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no izsoles dalībnieku saraksta, 



nepieļauj dalību izsolē un neatmaksā nodrošinājumu. Atkārtotas izsoles gadījumā šīm personām 

nav atļauts piedalīties.  

19. Izsole tiek protokolēta. 

20. Izsole sākas ar izsoles komisijas priekšsēdētāja nosaukto nosacīto Automašīnas cenu. 

21. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību iegādāties Automašīnas īpašuma 

tiesības par nosacīto cenu, tā palielinās par vienu izsoles soli. 

22. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā cena tiek 

apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.  

23. Automašīnas izsole ar augšupejošu soli turpinās, līdz kāds no tās dalībniekiem nosola 

visaugstāko cenu, izsole tiek izsludināta par pabeigtu, kā arī Komisijas priekšsēdētājs nosauc 

visaugstāko nosolīto cenu un dalībnieks, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt līgumu par 

Automašīnas iegādi. 

24. Izsoles protokolu apstiprina Komisija parakstot to 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas. 

25. Ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par 

notikušu, ja Dalībnieks sola vienu izsoles soli. 

26. Ja izsolei piesakās vairāki dalībnieki un neviens dalībnieks nepārsola izsoles sākumcenu, 

izsoli atzīst par nenotikušu. 

27. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu, pēc izsoles protokola apstiprināšanas 

30 (trīsdesmit) dienu laikā veic nosolītās cenas nomaksu, t.sk. PVN, atskaitot nodrošinājuma 

naudu, uz Mārupes novada Domes norēķinu kontu uz atsevišķa rēķina pamata. Ja noteiktajā 

termiņā dalībnieks, kurš ieguvis tiesības iegādāties Automašīnu, neveic maksājumu vai uzraksta 

atteikumu par līguma slēgšanu, ir uzskatāms, ka izsoles dalībnieks no līguma slēgšanas ir atteicies 

un dalībniekam netiek atgriezta nodrošinājuma nauda. 

28. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, neveic samaksu vai atsakās no līguma 

slēgšanas, Komisija secīgi piedāvā tiesības iegādāties Automašīnu izsoles dalībniekam, kurš 

nosolīja nākamo augstāko cenu, piedāvājot 30 (trīsdesmit) dienu laikā veikt nosolītās cenas 

samaksu. Gadījumā, ja arī nākamais izsoles dalībnieks neizmanto viņam piešķirtās tiesības, izsole 

atzīstama par nenotikušu.  

29. Izsoles rezultātus apstiprina un lēmumu par Automašīnas pirkuma līguma (5.pielikums) 

slēgšanu pieņem Mārupes novada Dome 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles noteikumu 27. vai 

28.punktā noteiktā maksājuma saņemšanas.  

30. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieguvuši tiesības iegādāties Automašīnu, nodrošinājuma 

nauda tiek atmaksāta pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā kopš 

Mārupes novada Dome saņēmusi izsoles dalībnieka iesniegumu, kurā norādīts bankas konts, uz 

kuru nodrošinājuma nauda pārskaitāma. Ja mēneša laikā bankas konts netiek norādīts, iemaksātais 

nodrošinājums paliek Domei. Izsoles dalībnieki samaksāto dalības maksu atpakaļ nesaņem.  

 

VI Noslēguma jautājums 

31. Sūdzības par Komisijas darbībām iesniedzamas Domē līdz izsoles rezultātu 

apstiprināšanas dienai. 

 

  



4.Pielikums 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI 

AUTOMAŠĪNAS _____________, REĢISTRĀCIJAS NUMURS ___________ 

IZSOLEI 

 

Kam: 
Mārupes novada Domei 

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 

novads, LV-2167 

Juridiskās personas nosaukums/ Fiziskās 

personas vārds, uzvārds/ 
 

Reģistrācijas numurs / Personas kods:  

Adrese:  

E-pasts:  

Telefona Nr.:  

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt 

pretendentu vai pilnvarotā persona, 

pārstāvību pamatojošs dokuments. 

 

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu ________________ (pretendenta nosaukums) piesaku savu 

dalību Mārupes novada Domei piederošas kustamās mantas – vieglās pasažieru 

automašīnas/kravas pašizgāzēja ____, reģistrācijas numurs ______ pirkšanai izsolei.  

 

Apliecinu, ka:  

 man ir skaidras un saprotamas manas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti Mārupes 

novada domei piederošas kustamās mantas atsavināšanas – pārdošanas izsolē 

noteikumos, tā pielikumos un normatīvajos aktos; 

 man nav pretenziju pret izsolāmās mantas faktisko stāvokli; 

 piekrītu pildīt noteikumos noteiktos pienākumus; 

 visas pieteikumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas; 

 esmu/„_______” samaksājis izsoles nodrošinājuma naudu un dalības maksu; 

 man/„_______” nav nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

 

 Iesniedzot šo pieteikumu pretendents/persona, kura ir tiesīga pārstāvēt nomas tiesību 

pretendentu, vai pilnvarotā persona nodod savus personas datus apstrādei Mārupes novada domei, 

lai nodrošinātu pretendenta piedalīšanos atsavināšanas procesā, tai skaitā pirkuma līguma 

noslēgšanu. Mārupes novada dome informē, ka tā veiks pretendenta un/vai personas, kura ir tiesīga 

pārstāvēt pretendentu, vai pilnvarotās personas iesniegto personas datu apstrādi, lai nodrošinātu 

pretendenta piedalīšanos atsavināšanas procesā saskaņā ar noteikumos noteikto un/vai pirkuma 

līguma noslēgšanai ar to; personas dati tiks apstrādāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības 

regulējuma prasībām.  

 

Pielikumā:  

  1. nodrošinājuma naudas apmaksas kvīts;  

  2. dalības maksas apmaksas kvīts; 

  3. ____________ 

  

Mārupe, 2020.gada ___._________      ______________________ 

           /paraksts/   



5.Pielikums 

 

PIRKUMA LĪGUMS NR.____________ 

 

Mārupes novada dome, reģistrācijas Nr.90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 

29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, turpmāk – Pārdevējs, kuras vārdā un interesēs, saskaņā 

ar Mārupes novada pašvaldības nolikumu un Mārupes novada Domes 2020.gada ___._____ 

lēmuma Nr.___ “_____________”, pārstāv Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps 

Ločs no vienas puses, un 

_________________________________________ (fiziskas personas vārds, uzvārds un 

personas kods vai juridiskas personas pilns nosaukums un reģ.Nr.), turpmāk - Pircējs, kopā abi 

saukti - Puses, bez viltus, maldības un, paužot brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums, 

kas ir saistošs Pusēm un Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod Pircējam, un Pircējs pērk no Pārdevēja vieglo pasažieru automašīnu/kravas 

pašizgāzēju _______________, valsts reģistrācijas Nr. ______, ar visiem tās piederumiem, 

tādā stāvoklī un kārtībā, kādā tā atrodas Līguma slēgšanas brīdī, turpmāk – Pirkuma 

priekšmets. 

 

2. Maksāšanas kārtība 

2.1. Pārdevējs pārdod Pircējam Pirkuma priekšmetu par cenu  ____________ EUR 

(________________) t.sk. PVN, kas uz Līguma parakstīšanas brīdi sastāda 21%. 

2.2. Pārdevēja paraksts uz  Līguma apliecina, ka tas ir saņēmis pilnu pirkuma maksu.  

2.3. Pirkuma maksa ietver sevī pilnu cenu par Pirkuma priekšmetu. 

 

3. Garantijas 

3.1. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka pilnībā apzinās Pirkuma priekšmeta vērtību un, ka 

Pirkuma maksa pilnībā atbilst Pirkuma priekšmeta patiesajai vērtībai, tādējādi apņemoties 

neizvirzīt vienai pret otru prasību par Līguma atcelšanu vai pirkuma maksas apmēra maiņu 

pārmērīga zaudējuma dēļ. 

3.2. Pārdevējs apliecina, ka tam, kā Pirkuma priekšmeta vienīgajam īpašniekam, ir tiesības pārdot 

Pirkuma priekšmetu Pircējam, Pirkuma priekšmets pirms Līguma noslēgšanas nav 

nevienam citam atsavināts, nav ieķīlāts vai apķīlāts, tam nav uzlikts atsavināšanas 

aizliegums, kā arī līdz šī Līguma noslēgšanas dienai ir veikta visu nodokļu un nodevu 

samaksa, kas attiecināma uz Pirkuma priekšmetu. 

 

4. Pirkuma priekšmeta nodošanas kārtība 

4.1. Pirkuma priekšmets tiek nodots Pircējam 5 (piecu) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas 

dienas, Pusēm parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4.2. Ar Pirkuma priekšmeta nodošanas brīdi norobežojas visas tiesības un pienākumi starp 

Pārdevēju un Pircēju kā Pirkuma priekšmeta agrāko un jauno īpašnieku. 

4.3. Pārdevējs apliecina, ka ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas veiks 

visas darbības, kas nepieciešamas, lai pārreģistrētu Pirkuma priekšmetu Ceļu satiksmes 

drošības direkcijā uz Pircēja vārda.  

4.4. Puses vienojas, ka visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma noslēgšanu un Pircēja īpašuma 

tiesību reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā, sedz Pircējs.  

 

 

 



5. Līguma spēkā esamība, grozīšana un atcelšana 

5.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz visu ar Līgumu 

nodibināto saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Līgums satur galīgo rakstisko noteikumu izpaudumu un ir pilnīgs un vienīgais šo noteikumu 

paziņojums. Līgums maināms, grozāms un atceļams, tikai Pusēm par to savstarpēji 

labprātīgi rakstveidā vienojoties. 

 

6. Noslēguma noteikumi 

6.1. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no Līguma vai kas skar to, vispirms tiks risināts sarunu 

ceļā. Ja Pusēm 15 (piecpadsmit) dienu laikā neizdodas vienoties, strīds nododams 

izskatīšanai tiesā. 

6.2. Puses ir pilnībā atbildīgas par savu saistību pilnīgu un pienācīgu izpildi un zaudējumu 

nodarīšanas gadījumā tos atlīdzina pilnā apmērā.  

6.3. Līgums sagatavots latviešu valodā uz vienas abpusēji apdrukātas lapas, divos eksemplāros, 

abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti. 

PĀRDEVĒJS    PIRCĒJS 

Mārupes novada dome 

Reģ. Nr.  90000012827 

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV-2167 

AS „SEB banka” 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV69UNLA0003011130405 

 

 

________________ 

K. Ločs 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paraksts: 

__________________________ 

(amats, vārds uzvārds) 

 

 
 

 

 
 

 


