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2021. gada 27. aprīļa sēdē  

Protokols Nr. 7; 1.§ 

 

 

Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas – 

septiņu stiklaplasta laivu 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. MANTAS APRAKSTS 

(turpmāk tekstā – Manta) 

1.1. Aglonas novada domes īpašumā esošas septiņas stiklaplasta laivas E60-470 ar diviem 

airiem komplektā katra tiek nodotas Nomas tiesību izsolē. Laivu nodošanas 

ekspluatācijā gads – 2003. Kopējā mantas sākotnējā uzskaites vērtība EUR 6055,-. 

Mantas inventāra numuri saskaņā ar pamatlīdzekļu sarakstu: 12291; 12292; 12293; 

12294; 12295; 12296; 12297. 

1.2. Nomas tiesības tiek piešķirtas Nomniekam uz sezonas laiku – no izsoles rezultātu 

apstiprināšanas brīža līdz 2021.gada 31.oktobrim, kad Manta tiek nodota atpakaļ 

īpašniekam. 

1.3. Mantas nodošanas nomā mērķis – uzņēmējdarbības tūrisma jomā atbalsts, laivu nomas 

pakalpojuma nodrošināšana novada iedzīvotājiem un viesiem Ciriša ezerā. 
 

 

2.  IZSOLES VIETA UN LAIKS 

2.1. Izsole notiks 2021. gada 14. maijā plkst. 11.00 Aglonas novada pašvaldības telpās 

Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā. 

2.2. Izsoli, pamatojoties uz Aglonas novada domes 2021. gada 27. aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 7) organizē Aglonas novada domes izsoles komisija (turpmāk – Izsoles 

komisija). 

 
3. IZSOLES NOTEIKUMI 

3.1. Manta tiek izsolīta mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3.2. Mantas izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi) – 

Mantas nomas maksa mēnesī. 

3.3. Izsoles kāpuma solis ir 5,00 euro (pieci euro 00 centi). 

3.4. Līdz izsolei pretendentiem jāiemaksā Aglonas novada domes kontā nodrošinājuma 

nauda 15,00 euro (piecpadsmit euro 00 centi) un izsoles reģistrācijas maksa ir 10,00  euro 

(desmit euro 00 centi). Ja pretendents nav iemaksājis drošības naudu un izsoles reģistrācijas 

maksu, pie izsoles netiek pielaists. 

3.5. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 7. maija plkst. 16:00. Pieteikties uz 

izsoli var, iesniedzot rakstisku pieteikumu, nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksas 

apliecinošus dokumentus Aglonas novada domes 1.stāvā pie lietvedes Somersētas ielā 34, 

Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kontakttālrunis 65324570 vai elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu parakstīts pieteikums Elektronisko dokumentu likuma izpratnē ar 

dokumentiem uz e-pastu: padome@aglona.lv. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīts 

pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu datumā un laikā, kad tas ir ienācis iepriekš norādītajā e-

pastā. 

Izsoles pretendentam obligāti jāpārliecinās, izmantojot saziņas līdzekļus, vai elektroniski ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītais pieteikums Elektronisko dokumentu likuma izpratnē 

ar dokumentiem ir saņemts e-pastā: padome@aglona.lv. 

mailto:padome@aglona.lv


Pieteikumā fiziskām personām jānorāda – vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīves 

vietas adrese, bankas konts un kontakttālrunis, e-pasts; juridiskām personām - nosaukums, 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas konts, kontakttālrunis un e-pasts. 

3.6. Izsolē piedāvāto augstāko summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu EUR 

15,00 apmērā, Nomniekam par Mantas nomu pirmajā mēnesī  ir jāsamaksā nedēļas laikā no 

izsoles norises dienas, iesniedzot bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai izdruku no 

internetbankas Aglonas novada pašvaldībā. 

3.7. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājuma naudu. 

Šajā gadījumā izsoles komisija pārsolītajam pretendentam rakstveidā dara zināmu par pretendenta 

tiesībām uz Mantas nomu par paša nosolīto augstāko cenu. 

3.8. 5 (piecu) dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas ar izsoles uzvarētāju tiek 

noslēgts Mantas nomas līgums ar Aglonas novada domi, parakstīts Mantas pieņemšanas – 

nodošanas akts un manta nodota nomas lietošanā uz sezonas laiku. 

3.9. Ja izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt nomas līgumu un tas netiek noslēgts piecu dienu 

laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas izsoles uzvarētāja vainas dēļ, Izsoles komisija izskata 

jautājumu par lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu atzīšanu par spēku zaudējušu, par 

nosolītās summas, atskaitot samaksāto drošības naudu, atmaksu. 

3.10. Ja izsolē piedalījušies vismaz divi dalībnieki, pārsolītajam dalībniekam tiek piedāvāts 

iegādāties Mantu par paša nosolīto cenu. 

 

4. IZSOLES DALĪBNIEKI 

4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt rīcībspējīga fiziskā un juridiskā persona, kura atbilstoši 

Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīga veikt saimniecisko darbību, 

nomājot Mantu un sniedzot pakalpojumu, kuras termiņā iesniegušas rakstisku pieteikumu Aglonas 

novada pašvaldībā par piedalīšanos Mantas izsolē un samaksājušas nodrošinājuma summu un 

izsoles reģistrācijas maksu. 

4.2. Lai juridiska vai fiziska persona reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums 

un šādi dokumenti: 

 

Juridiskām personām: 

- Pilnvara, ja tā nav paraksttiesīgā persona, 

par attiecīgās personas tiesībām piedalīties 

izsolē un pārstāvēt attiecīgo juridisko 

personu 

-  Kredītiestādes apliecinājums par izsoles 

nodrošinājuma naudas iemaksu vai 

izdruka no internetbankas 

- Saziņas līdzekļi un kredītiestādes rekvizīti 

Fiziskām personām: 

- Pilnvara, ja nepieciešams, kas apliecina 

tiesības pārstāvēt ieinteresēto fizisko personu 

izsolē 

- Kredītiestādes apliecinājums par izsoles 

nodrošinājuma naudas iemaksu vai izdruku no 

internetbankas 

- Saziņas līdzekļi un kredītiestādes rekvizīti 

 

 

4.3. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti dalībnieku sarakstā, pēc pieteikuma par piedalīšanos 

izsolē iesniegšanas secībā. 

4.4. Izsoles komisijai nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par 

izsoles dalībniekiem. 

4.5. Fiziskās un juridiskās personas netiek reģistrētas par izsoles dalībniekiem šādos 

gadījumos: 

- ja ir beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

- ja nav iesniegti šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētie dokumenti. 

4.6. Ja Izsoles dalībnieka pretendents atsauc savu pieteikumu par piedalīšanos Izsolē pēc 

pieteikuma par piedalīšanos Izsolē iesniegšanas termiņa beigām, viņam netiek atmaksāta 

iemaksātā drošības nauda un izsoles reģistrācijas maksa. 



4.7. Ar izsoles pieteikuma iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts, ka Izsoles dalībnieka pretendents 

apliecina, ka vēlas iegūt nomas tiesības izsolē uz Mantu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, un 

jebkura Izsoles pretendenta vai Izsoles dalībnieka prasība izmainīt šos noteikumus tiek uzskatīta 

par atteikšanos piedalīties Izsolē, zaudējot iesniegto nodrošinājumu. 

 
5. IZSOLES NORISE 

5.1. Izsole notiek sludinājumā par izsoli norādītajā laikā un vietā.  

5.2.  Komisijas sekretārs protokolē Izsoles norisi. Izsoles protokolu apstiprina komisija, 

noslēdzoties izsolei. Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs.  

5.3. Līdz Izsolei 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 komisijas vadītājam. 

5.4. Izsoles telpā Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas uzrāda Izsoles komisijai 

personu apliecinošu dokumentu un pirms izsoles sākšanas paraksta Izsoles noteikumus. Ja Izsoles 

dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, komisija 

nepielaiž šādu personu piedalīties izsolē un uzskata, ka Izsoles dalībnieks nav ieradies uz Izsoli, 

par ko izdara atzīmi Izsoles protokolā. 

5.5. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies viens Dalībnieks vai tikai viens pretendents 

ir atzīts par Dalībnieku, vai uz izsoli ir ieradies tikai viens Dalībnieks, tad Mantu nodod vienīgajam 

Dalībniekam, ar viņu slēdz līgumu par Mantas nodošanu nomā par sākumcenu plus viens solis pēc 

attiecīgu izsoles noteikumu nosacījumu izpildes. 

5.6. Ja izsoles sludinājumā norādītajā laikā un vietā nav ieradies/ušies izsoles Dalībnieks/i, 

tad izsoles sākums tiek atlikts par 15 (piecpadsmit) minūtēm, par ko izsoles vadītājs mutiski paziņo 

klāt esošajiem Dalībniekiem. 

5.7. Ja Izsoles dalībnieks nav ieradies uz Izsoli, par to izdara atzīmi Izsoles protokolā un tam 

netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda. 

5.8. Izsoles vadītājs, atklājot Izsoli, raksturo Mantu, paziņo Izsoles sākumcenu, nosauc 

Izsoles soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.9. Sākumcenas pārsolīšana notiek pa vienam Izsoles solim, solītājam paceļot izsniegto 

reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru un turot to līdz izsoles vadītājs nosauc Dalībnieka numuru un 

solīto cenu.  Katrs solītājs vai pārsolītājs ir saistīts ar savu solījumu, kamēr kāds viņu pārsola. 

Nākamais augstākās cenas solījums solītāju atsvabina no viņa saistības. 

5.10.  Izsoles vadītājs nosauc solītāja piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu 

nepiedāvā, Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un  noslēdz solīšanu. 

5.11. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš solīja 

pirmais, tad Izsoles vadītājs dod priekšroku solītājam, kurš izsoles dalībnieku sarakstā reģistrēts 

pirmais (ar mazāku kārtas numuru). 

5.12. Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu 

izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

5.13. Katrs solītājs, t.sk., izsoles uzvarētājs, apstiprina ar parakstu Izsoles dalībnieku sarakstā 

savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no solītājiem šo noteikumu neizpilda, par to tiek veikta attiecīga 

atzīme dalībnieku sarakstā un viņam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda.  

5.14. Izsoles dalībniekam, kurš nav nosolījis augstāko cenu, tiek atmaksāts iesniegtais 

nodrošinājums, izņemot Izsoles noteikumos paredzētos gadījumus. Ja izsolē piedalās tikai viens 

dalībnieks un šis dalībnieks neveic solīšanu saskaņā ar šiem noteikumiem (nav nosolījis vienu 

soli), par to tiek veikta attiecīga atzīme dalībnieku sarakstā un viņam netiek atmaksāta iemaksātā 

drošības nauda. 

 

6. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

6.1. Mantas apskate – iepriekš sazinoties pa tālruni . 

6.2. Jautājumi par pieteikšanos izsolei, dokumenti – pie lietvedes novada domē. 



Pretendentiem, kuri neuzvar izsolē,  nodrošinājuma naudu atmaksā atpakaļ 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc izsoles uz pretendenta pieteikumā norādīto bankas kontu. 

6.4. Aglonas novada domes rekvizīti: 

  

     Adrese: 

Nod.maks.reģ.Nr.: 

Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novads 

90000065754 

 

Konta numurs Bnk.Kods Bnk.Nosaukums 

LV47UNLA0026000130122 UNLALV2X SEB Banka, AS 

 

ar piezīmi – laivu nomas tiesību izsole  

6.5. Sūdzības par Izsoles komisijas darbībām iesniedzamas rakstveidā 2 (divu) nedēļu laikā 

no izsoles datuma Aglonas novada domei. 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece                                                         M.Grebeža 

 

 

 


