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Pielikums Nr.1 
Varakļānu novada pašvaldības  

īpašumā esošās kustamās mantas izsoles  
noteikumiem 

 

Varakļānu novada pašvaldībai  
 

______________________________________________________ 
(fiziskai pers. -vārds, uzvārds; juridiskai pers. – nosaukums) 

______________________________________________________ 
(personas kods; reģistrācijas Nr.) 

______________________________________________________ 
(dalībnieka pārstāvja vārds, uzvārds, amata nosaukums vai pilnvaras rekvizīti) 

 

 

 

PIETEIKUMS  PAR  PIEDALĪŠANOS  IZSOLĒ 
Varakļānos 

2022.gada ___. _______________ 
 

 

Lūdzu reģistrēt mani kā izsoles dalībnieku uz kustamas mantas:  

_________________________________________atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli. 
(mantas nosaukums, reģistrācijas Nr.(ja ir)) 

     
Konta numurs, uz kuru saskaņā ar izsoles noteikumiem pārskaitāms nodrošinājums, ja izsoles priekšmets nav 

nosolīts: ___________________________________________________ 

 
Pievienotie dokumenti (iesniegto atzīmēt): 

_ apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) 

kompetences apjomu,  
_ attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi,  
_ pilnvara vai cits pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments attiecīgajai personai, kura pārstāv konkrēto 

personu izsoles procesā;  
_ maksājuma uzdevuma kopija par nodrošinājuma naudas samaksāšanu; 
_ dokuments par to, ka Latvijā reģistrēta juridiska persona vai personālsabiedrība ir samaksājusi likumā 

paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu 

juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība — to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par 

finanšu resursu pieejamību. 
 

APLIECINĀJUMS (aizpilda, ja pieteikumu iesniedz fiziska persona) 
 Apliecinu, ka piekrītu personas datu apstrādei*. 
 

 
Dalībnieka (vai tā pilnvarotā pārstāvja)   ____________________________________ 

(paraksts; paraksta atšifrējums) 

 

 
*Varakļānu novada pašvaldība veic personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 

likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. Datu apstrādes mērķis – izsoles 

dalībnieku uzskaite.  
Pēc Fiziskās personas datu izmantošanas un izsoles rezultātu apstiprināšanas fiziskās personas datus 

Varakļānu novada pašvaldība uzglabā 10 gadus.  
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Pielikums Nr.2 
Varakļānu novada pašvaldības  

īpašumā esošās kustamās mantas izsoles  
noteikumiem 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

kustamās mantas - ___________________  izsolei  

2022.gada ___.________  plkst.________ 

 

Izsoles dalībnieka kārtas 

numurs  
Izsoles dalībnieka vārds, 

uzvārds vai nosaukums 
Izsoles dalībnieka 

personas kods vai 

reģistrācijas numurs 

Paraksts par reģistrācijas 

apliecības saņemšanu 
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Pielikums Nr.3 
Varakļānu novada pašvaldības  

īpašumā esošās kustamās mantas izsoles  
noteikumiem 

 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.__________  

 

 
Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums  

___________________________________________________________________________ 

personas kods/reģistrācijas Nr. 

___________________________________________________________________________ 

Ir uzrādījis (-usi) un iesniedzis (-gusi) izsoles noteikumos norādītos dokumentus, un ieguvis (-usi) tiesības 

piedalīties mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, kura notiks Varakļānu novada pašvaldības  telpās  2022.gada  

17.martā plkst. 14.00 un kurā tiks izsolīta Varakļānu novada pašvaldībai piederošā kustamā manta: 

______________________________________________ 

Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) _________ EUR (__________________________). 

   

 

Apliecība izdota  Varakļānos,  2022.gada ____.______________ 

 

Apliecības izsniedzēja vārds, uzvārds, paraksts _____________________________________  
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Pielikums Nr.4 
Varakļānu novada pašvaldības  

īpašumā esošās kustamās mantas izsoles  
noteikumiem 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS 

Kustamās mantas - ___________________________ izsolei 2022.gada 17.martā plkst. 14.00 Varakļānu 

novada pašvaldības ēkā ___.kabinetā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā 
 

Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) 12 000,00 EUR  
 

Nr. 

p.k.(Kār

tas Nr.) 

Izsoles dalībnieks  

(vārds, uzvārds/nosaukums) 

Pers. kods,  

reģ. Nr. 

Apliecinājums 

(Dalībnieks paraksta pirms izsoles 

sākuma) 

1.   1. Ar savu parakstu apliecinu, 

ka esmu iepazinies ar atkārtotās 

izsoles noteikumiem, piekrītu tos 

ievērot un piedalīties izsolē, izsoles 

Īpašuma sākotnējā maksa ir 

zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis 

izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas 

numuru “1”. 

___________________________ 

2.   Ar savu parakstu apliecinu, ka 

esmu iepazinies ar atkārtotās 

izsoles noteikumiem, piekrītu tos 

ievērot un piedalīties izsolē, izsoles 

Īpašuma sākotnējā maksa ir 

zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis 

izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas 

numuru “2”. 
___________________________ 

3.   Ar savu parakstu apliecinu, ka 

esmu iepazinies ar atkārtotās 

izsoles noteikumiem, piekrītu tos 

ievērot un piedalīties izsolē, izsoles 

Īpašuma sākotnējā maksa ir 

zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis 

izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas 

numuru “3”. 

___________________________ 

 

Piezīmes: 
________________________________________________________________________________ 
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Pielikums Nr.5 
Varakļānu novada pašvaldības  

īpašumā esošās kustamās mantas izsoles  
noteikumiem 

 

Apstiprināts 
ar Varakļānu novada domes 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 

2022.gada ____. ______________ 

sēdes lēmumu Nr.______ 

 

IZSOLES PROTOKOLS Nr.____ 

 

Izsoles laiks un vieta:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Izsoles komisija šādā sastāvā: 

___________________________________; 

___________________________________; 

___________________________________; 

___________________________________; 

___________________________________; 

Izsolāmā objekta raksturojums: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Izsolāmā objekta pārdošanas sākumcena ____________ EUR (_____________________) 
 

Izsoli vada______________________________. 

Izsoli protokolē__________________________. 

Izsolē piedalās: 

Izsoles pretendenti: 

1. _______________________________________,____________________________________; 
(nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds) (izsoles reģistrācijas apliecības numurs) 
2. _______________________________________,____________________________________; 
(nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds) (izsoles reģistrācijas apliecības numurs) 
3. _______________________________________,____________________________________; 
(nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds) (izsoles reģistrācijas apliecības numurs) 
Citas personas: 

________________________________________________________________________________ 
 

Izsoles solis ______ EUR (_______________________). 

Izsoles gaita: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Nr. Izsoles dalībnieka 

vārds, uzvārds vai 

nosaukums 

Izsoles dalībnieka 

pārstāvja vārds, uzvārds 
Izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartītes 

Nr. 

Izsoles dalībnieka 

pēdējā solītā cena 

(EUR) 

Izsoles dalībnieka 

paraksts 

      

      

      

 
Izsolē piedāvātā augstākā cena __________ EUR (____________________________________) 

Izsoles dalībnieks, kurš par objektu nosolījis augstāko cenu 
________________________________________________________________________________ 

(nosaukums, reģistrācijas numurs vai viņa vārds, uzvārds un reģistrācijas kartītes numurs) 

Iemaksāts nodrošinājums __________ EUR (_____________________) apmērā, kas tiek ieskaitīts 

pirkuma maksā. 

 

Pircējam līdz 2022.gada ____._____________ jāpārskaita Izsoles komisijas izdotajā izziņā par 

norēķiniem par izsolē iegūto objektu norādītajā kontā __________ EUR (_________________)  

 

Pircējs apņemas samaksāt visu izsolē nosolīto pirkuma summu, ievērojot šādus noteikumus: 

Līdz 2022.gada ____.___________ pārskaitīt izsoles komisijas norādītajā kontā izsolē nosolīto 

pirkuma summu. Ja līdz 2022.gada ____.__________ nav samaksāta nosolītā summa, komisijai ir 

tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto mantu un atzīt par 

izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). 

 

 

 

Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis objektu  ________________________________ 
         (vārds, uzvārds, paraksts) 
Izsoles vadītājs     ________________________________ 
         (vārds, uzvārds, paraksts) 
Izsoles protokolists     ________________________________ 
         (vārds, uzvārds, paraksts) 
Izsoles komisijas locekļi    ________________________________ 
         (vārds, uzvārds, paraksts) 
       ________________________________ 
         (vārds, uzvārds, paraksts) 
       ________________________________ 
         (vārds, uzvārds, paraksts) 
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Pielikums Nr.6 
Varakļānu novada pašvaldības  

īpašumā esošās kustamās mantas izsoles  
noteikumiem 

 

I Z Z I Ņ A 

norēķinam par izsolē iegūto objektu  

Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, personas kods; juridiskās personas 

pilns nosaukums, reģistrācijas Nr. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Atkārtotā izsolē, kas notika 2022.gada ____._________, plkst.________, Varakļānu novada 

pašvaldības telpās,  Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, ieguva īpašumā  kustamo 

mantu  ____________________________________ . 

par summu  ________EUR ______________________(summa cipariem un vārdiem)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Iemaksāts nodrošinājums  ________EUR ___________________(summa cipariem un vārdiem)  

apmērā.  

Līdz 2022.gada ____._________ izsolāmās kustamās mantas nosolītājam  jāpārskaita  

________EUR ___________________(summa cipariem un vārdiem) 

 
Varakļānu novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000054750) bankas kontā Nr. 

LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Pašvaldības Kasē, 

maksājuma mērķī norādot „Samaksa par ______”. 

 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________  
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