
Kustamās mantas  - demontējamās peldošās piestātnes Dzintaru ielā 2C komponenšu
IZSOLES NOTEIKUMI.

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Izsoles  noteikumi  (turpmā�k  tekstā�  –  noteikumi)  pāredz  kā� rtī�bu,  kā�dā�  orgānize� jāmā  kustāmā�s
māntās,  kās  pieder  Pā�vilostās  ostās  pā� rvāldei  pā� rdos�ānāi  mutiskā�  izsole�  –  demontējamās
peldošās piestātnes Dzintaru ielā 2C komponenšu kopējā nosacītā cena ir 2171.20 EUR,
ātbilstos� i „Publiskās personās māntās ātsāvinā� s�ānās  likumām”.

2. Izsoli orgānize�  Pā�vilostās ostās pā�rvāldes izsol#u komisijā. 
3. Izsoles veids – mutiskā izsole ār āugs�upejos�u soli. 
4. Kustāmā�  māntā tiks pā� rdotā izsoles dālī�bniekām, kās piedā�vā� s  visāugstā� ko cenu vāi vienī�gājām

pretendentām pār nosācī�to cenu. 
5. Izsoles vietā – izsole notiks  Pā�vilostās ostā� , Dzintāru ielā�  2C, Pā�vilostā� , Pā�vilostās novādā� . 
6. Izsoles  dālī�bnieku  reg, istrā� cijā  tiks  veiktā,  sāskān# ā�  ār  publice� to  informā�ciju,  no  sludinā� jumā

publikā� cijās brī�z�ā Pā�vilostās ostās pā� rvāldes mā� jāslāpā�  www.pāvilostāport.lv. 
7. Izsolā�mā�  māntā āpskātā�mā Pā�vilostās ostās pā� rvālde�  vienojoties pā tā� lruni 29104444. 

II. ZIŅAS PAR IZSOLĒ PIEDĀVĀTO KUSTAMO MANTU 

8. Izsole�  piedā�vā� tā� s Pā�vilostās ostās pā� rvāldes kustāmā� s māntās – demonte� jāmā� s peldos�ā� s piestā� tnes 
izsolā�mo komponens�u sārāksts:

Nosāukums Izme�ri, mm Kop. skāits Kop. ve�rtī�bā EUR

Betonā pontons* 3000x2400x700 9 850.50

Betonā enkurs** 1400x1400x400, 1.5t 12** 216.00

Tāuvos�ānā� s pirksts 5000 4 463.20

Tāuvos�ānā� s pirksts 8000 4 600.00

*Betonā pontoni tiek izsolī�ti 3 pontonu sekcijā� s komplektā�  ār kokā klā� ju.
** Izsolā�mo betonā enkuru skāits tiks precize� ts pe�c piestā� tnes demontā� z�ās. Betonā enkuri tiks 
     izsolī�ti ātsevis�k# ā�  izsoles kā� rtā�  5 dienu lāikā�  pe�c piestā� tnes demontā� z�ās. Pār izsoles kā� rtās lāiku 
     izsoles dālī�bniekiem tiks pāzin# ots uz pieteikumā�  uzrā�dī�to e-pāstu.

9. Kustāmā� s māntās izsoles sā�kumcenā, tāi skāitā�  21% PVN, un izsoles objektu secī�bā:

Nr. Izsoles kā� rtā Izme�ri, m Skāits Sā�kumcenā EUR/gāb.

1 3 pontonu sekcijā ār kokā klā� ju 16mx2.4m 1 gāb. 283.33

2 3 pontonu sekcijā ār kokā klā� ju 18mx2.4m 2 gāb. 283.33

3 Tāuvos�ānā� s pirksts 5m 4 gāb. 115.80

4 Tāuvos�ānā� s pirksts 8m 4 gāb. 150.00

5** 4 betonā enkuru komplekts** 1.5t 3 gāb. 72.00

6** 1 betonā enkurs** 1.5t 12 gāb vāi ātlik. pe�c Nr. 5 18.00

**Atsevis�k# ā izsoles kā� rtā
10. Izsolā�mo objektu cenās pāāugstinā� jums izsoles gāitā�  (solis) – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 

centu), tāi skāitā�  PVN. 
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11. Izsoles dālī�bniekā reg, istrā� cijās māksās āpme�rs – EUR 5,00 (pieci euro 00 centu), tāi skāitā� .PVN.
12. Sāmāksās nosācī�jumi pār nosolī�to objektu: piedā�vā� tā�  āugstā�kā�  summā jā� sāmāksā�  5 (piecu) dārbā

dienu lāikā�  pe�c izsoles dienās. 

III. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA

13. Pār izsoles dālī�bnieku,  pe�c  izsoles māksās  sāmāksās  vār kl#u� t  jebkurā fiziskā  vāi  juridiskā
personā.

14. Reg, istrā� cijās  māksā  -  EUR  5,00  (pieci  euro 00  centu)   jā� ieskāitā  Pā�vilostās  ostās  pā� rvāldes
bānkās  kontā� ,  Reg, .  Nr.  90000392079,  AS  Swedbānk  LV80HABA0551030163055  ār  norā�di
"Piestātnes izsole"

15. Lāi  reg, istre� tos  pār  izsoles  dālī�bnieku,  jā� iesniedz  pieteikums  dālī�bāi  izsole�  (veidlāpā,
pielikums  Nr.1),  kurā�  pretendents  āpliecinā,  kā  ir  iepāzinies  ār  izsoles  noteikumiem  un
jā�uzrā�dā s�ā�di dokumenti: 

15.1. Fiziskā�m personā�m - personu āpliecinos�s dokuments,
15.2. Juridiskā�m  personā�m  -  jā  juridisku  personu  nepā� rstā�v  pārāksttiesī�gā  āmātpersonā-

juridiskās personās izdotā pilnvārā. 
15.3. māksā� jumā dokuments pār reg, istrā� cijās māksās sāmāksu. 

16. Izsoles dālī�bniekus reg, istre�  uzskāites sārākstā� , kurā�  jā�norā�dā s�ā�dās zin# ās: 
16.1. izsoles dālī�bniekā kā� rtās numurs; 
16.2. fiziskā�m personā�m – izsoles dālī�bniekā vā� rds, uzvā� rds; 
16.3. juridiskā�m  personā�m  –  juridiskā� s  personās  pilns  nosāukums,  ādrese,  reg, istrā�cijās  Nr.,

pā� rstā�vjā (pilnvārotā� s personās) vā� rds, uzvā� rds, personās kods, kontākttā� lrunis, 
16.4. ātzī�me pār reg, istrā� cijās māksās sāmāksu. 

17. Personā,  kurā  reg, istre�  pretendentus,  izsniedz  reg, istre� tājām  izsoles  dālī�bniekām  reg, istrā� cijās
āpliecī�bu  sāskān# ā�  ār uzskāites sārākstā�  mine� tiem dātiem. 

18. Komisijāi  un  personāi,  kās  reg, istre�  izsoles  dālī�bniekus,  nāv  tiesī�bu  iepāzī�stinā� t  fiziskā� s  un
juridiskā� s personās ār zin# ā�m pār citiem izsoles dālī�bniekiem. 

19. Jā uz izsludinā� to izsoli noteiktājā�  lāikā�  reg, istre� jies tikāi viens pretendents, izsoles komisijā vār
pien# emt  le�mumu  pār  objektā  vāi  objektu  pā� rdos�ānu  vienī�gājām  reg, istre� tājām  izsoles
dālī�bniekām, pār noteikto sā�kumcenu.  

IV. IZSOLES NORISE 
20. Izsole�  piedālā� s tikāi izsoles dālī�bnieki, kuri reg, istre� jus� ies izsoles veidlāpā� .. 
21. Reg, istrā� cijās māksā netiek ātmāksā� tā. 
22. Izsoles  dālī�bnieks  pie  ieejās  izsoles  telpā�  uzrā�dā  izsoles  dālī�bniekā  reg, istrā� cijās  āpliecī�bu,

sāskān# ā�  ār kuru vin# ām tiek izsniegtā reg, istrā� cijās kārtī�te - numurs, kās ātbilst uzskāites sārākstā�
un izsoles dālī�bniekā reg, istrā� cijās āpliecī�bā�  ierākstī�tājām izsoles dālī�bniekā kā� rtās numurām. 

23. Pirms izsoles sā� ks�ānās izsoles dālī�bnieki pārākstā izsoles noteikumus. 
24. Izsoli vādā izsol#u komisijās prieks�se�de� tā� js. 
25. Atklā� jot izsoli, tieks sāstā�dī�ts izsoles dālī�bnieku sārāksts, kurā�  ierākstā kātrā dālī�bniekā vā� rdu un

uzvā� rdu vāi nosāukumu un pā� rstā�vjā vā� rdu un uzvā� rdu. 
26. Izsoles gāitā tiek protokole� tā. Izsoles protokolā�  jā� ātspogul#o visās izsoles vādī�tā� jā un dālī�bnieku

dārbī�bās izsoles gāitā� . 
27. Atklā� jot izsoli, tā� s vādī�tā� js nosāuc sāvu uzvā� rdu, protokole� tā� jā uzvā� rdu, un kātrā komisijās locekl#ā

uzvā� rdu;  rāksturo  izsolā�mo  objektu,  pāzin# o  sā�kumcenu,  kā�  ārī�  summu,  pār  kā�du  cenā  kātrā�
nā� kāmājā�  solī�jumā�  tiek pāāugstinā� tā (izsoles soli). 



28. Izsoles vādī�tā� js nosāuc izsolā�mā�  objektā sā� kotne� jo cenu un iesā�k solī�s�ānās procesu ār jāutā� jumu:
“Kās solā vāirā�k?”. 

29. Izsoles  dālī�bnieki  solī�s�ānās  procesā�  pācel#  sāvu  reg, istrā� cijās  kārti  –  numuru.  Izsoles  vādī�tā� js
pāzin# o solī�tā� jā reg, istrā� cijās numuru un piedā�vā� to cenu. Jā neviens no izsoles dālī�bniekiem vāirs
āugstā�ku  cenu  nepiedā�vā� ,  izsoles  vādī�tā� js  trī�s  reizes  ātkā� rto  visāugstā�ko  piedā�vā� to  cenu  un
āpstiprinā  to  ār  ā�murā  piesitienu.  Pe�de� jāis  ā�murā  piesitiens  nozī�me� ,  kā  izsoles  vādī�tā� js  ir
pien# e�mis vāirā�ksolī�jumu un pā� rdos�ānā ir nosle�gusies. 

30. Izsoles  dālī�bnieks,  kurs�  ir  piedā�vā� jis  visāugstā�ko  cenu,  pe�c  nosolī�s�ānās  ār  sāvu  pārākstu
protokolā�  āpliecinā tājā�  norā�dī�tā� s cenās ātbilstī�bu nosolī�tājāi cenāi un sān# em izzin# u nore�k# iniem
pār izsole�  iegu� to objektu.

31. Atsākoties  no  tā� lā� kās  solī�s�ānās,  kātrām  dālī�bniekām  ār  pārākstu  izsoles  dālī�bnieku  sārākstā�
jā� āpstiprinā sāvā pe�de� jā�  nosolī�tā�  summā.

V. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 
32. Pe�c izsoles beigā�m komisijās locekl#i  āpstiprinā izsoles protokolu ār sāviem pārākstiem. Izsoles

protokolu sāgātāvo 2 eksemplā� ros (pā vienām - objektā nosolī�tā� jām, Pā�vilostās ostās pā�rvāldei). 
33. 5 (piecu) dārbā dienu lāikā�  pe�c izsoles, māntās nosolī�tā� js veic māksā� jumus pār nosolī�to māntu.
34. Dālī�bās māksā netiek ieskāitī�tā nore�k# inos pār nosolī�to objektu vāi objektiem. 
35. Jā nosolī�tā� js noteiktājā�  lāikā�  nāv sāmāksā� jis nosolī�to cenu, vin# s�  zāude�  tiesī�bās uz nosolī�to objektu

vāi objektiem. Dālī�bās māksā āttiecī�gājām dālī�bniekām netiek ātmāksā� ti.  SK ājā�  gādī�jumā�  izsoles
komisijāi  ir  tiesī�bās  piedā�vā� t  pirkt  objektu  vāi  objektus  dālī�bniekām,  kurs�  nosolī�jis  nā� kāmo
āugstā�ko cenu.  

36. 7  (septin# u)  dienu  lāikā�  pe�c  māksā� jumu  nokā� rtos�ānās  tiek  nosle�gts  pirkumā  lī�gums  un  ār
nodos�ānās pien# ems�ānās āktu nosolī�tā�  māntā tiek nodotā pirce� jām. 

37. Su� dzī�bās  pār  izsoles  komisijās  dārbī�bā�m  un  izsoles  norisi  iesniedzāmās  Pā�vilostās  ostās
pā� rvāldniekām.

VI. KUSTAMĀS MANTAS PĀRDOŠANA PAR NOSACĪTO CENU 
38. Jā noteikumos noteiktājā�  termin# ā�  uz izsoli reg, istre� jies tikāi viens pretendents, izsole nenotiek, un 

kustāmā�  māntā vār tikt pā� rdotā pār nosācī�to cenu vienī�gājām pretendentām, kās 5 (piecu) dārbā 
dienu lāikā�  sāmāksā�  pilnu pirkumā māksu pār ātsāvinā�mo māntu. 

39. 7 (septin# u) dienu lāikā�  pe�c māksā� jumu nokā� rtos�ānās tiek nosle�gts pirkumā lī�gums un ār 
nodos�ānās - pien# ems�ānās āktu nosolī�tā�  māntā tiek nodotā pirce� jām.

40. Nosolī�tāis ī�pās�ums jā� āiztrānsporte�  no ostās ākvātorijās Dzintāru ielā�  2C divu dārbā dienu lāikā�
pe�c piestā� tnes demontā� z�ās. Piestā� tnes demontā� z�ā tiks veiktā 2021. gādā ju� nijā sā�kumā� , precize� ts
dātums izsoles uzvāre� tā� jiem tiks pāzin# ots ātbilstos� i pieteikumā�  norā�dī�tājāi kontāktinformā�cijāi.


