
IZSOLES NOTEIKUMI 

1. SIA “Ogres Namsaimnieks”, reģistrācijas numurs 40103941081, pagarina termiņu izsolei, kurā kopā 

izsola šo noteikumu 1.pielikumā norādītās automašīnas. 

2. Izsoles sākumcena – 500,00 EUR (pieci simti euro), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

3. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku un piedalītos izsolē, pretendentam ir jāiemaksā SIA “Ogres 

Namsaimnieks” kontā Nr. LV49UNLA0050023459710 (AS “SEB banka”) izsoles nodrošinājumu 10% 

apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 50,00 EUR (piecdesmit euro), ar norādi “Izsoles nodrošinājums”. 

4. Izsoles dalībnieks līdz 2022.gada 16.jūnija plkst. 9.00 nosūta savu piedāvājumu (EUR, t.sk. PVN) uz 

elektroniskā pasta adresi: izsoles@ogresnamsaimnieks.lv. E-pastā jābūt norādei “Piedāvājums 

izsolei”. Citādā veidā izteikti piedāvājumi netiek ņemti vērā. 

5. Piedāvājumā jābūt iekļautai šādai informācijai – izsoles dalībnieka nosaukums vai vārds, uzvārds, 

reģistrācijas numurs vai personas kods, konta numurs, solītā cena (piedāvājums), kontaktinformācija 

(tālrunis, e-pasts). Piedāvājumam jāpievieno izsoles nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments. 

6. Par izsoles uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir nosūtījis savu 

piedāvājumu un piedāvājums ir ar visaugstāko cenu. 

7. Piedāvājumi, kas būs iesniegti par zemāku cenu kā izsoles sākumcena, netiks ņemti vērā. 

8. Izsoles uzvarētājam tiek izrakstīts rēķins par izsolīto cenu, no kuras atņemts iemaksātais izsoles 

nodrošinājums. Rēķins izsoles uzvarētājam tiks nosūtīts 5 (piecu) dienu laikā no izsoles noslēgšanās 

dienā uz e-pastu, no kura izsoles uzvarētājs sūtījis piedāvājumu. Rēķina apmaksas termiņš – 10 (desmit) 

dienas no tā saņemšanas dienas. 

9. SIA “Ogres Namsaimnieks” 3 (trīs) darba dienu laikā no rēķina apmaksas dienas veic Ceļu satiksmes 

drošības direkcijā (CSDD) nepieciešamās darbības automašīnu pārreģistrācijai uz izsoles uzvarētāja vai 

tā norādītās personas vārda. Gadījumā, ja visas vai kāda no automašīnām tiek nodota utilizācijai, SIA 

“Ogres Namsaimnieks” pēc izsoles uzvarētāja pieprasījuma izdod tam nepieciešamo pilnvarojumu. 

10. Izsoles dalībniekiem, kuri netiek atzīti par uzvarētāju, 3 (trīs) darba dienu laikā no izsoles noslēgšanās 

dienas tiek atmaksāts iemaksātais izsoles nodrošinājums. 

11. Ja izsoles uzvarētājs atsakās iegādāties automašīnas vai neapmaksā rēķinu līdz noteiktajam termiņam, 

par izsoles uzvarētāju tiek noteikts nākamais dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu. Šādā gadījumā 

izsoles uzvarētājam, kurš atsakās iegādāties automašīnas vai neapmaksā rēķinu līdz noteiktajam 

termiņam, netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

12. Maksājumus, kas saistīti ar automašīnu pārreģistrāciju un transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli 

maksā izsoles uzvarētājs. 

13. Izsoles rīkotājs nepieņem nekāda veida pretenziju par automašīnu stāvokli. 

14. Pretendents un/vai izsoles dalībnieks var uzdod jautājumus par izsoli, nosūtot tos uz e-pastu 

izsoles@ogresnamsaimnieks.lv. E-pastā jābūt norādei “Jautājums izsolei”. 

15. Piedāvājums un jautājumi nedrīkt būt nosūtīti vienā e-pastā. 

16. Iesniedzot piedāvājumu un iemaksājot izsoles nodrošinājumu, izsoles dalībnieks apliecina, ka piekrīt 

izsoles noteikumiem. 
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Atsavināmo automašīnu saraksts 

N.p.k. Automašīnas 

marka, modelis 

Reģistrācijas 

numurs 

Reģistrācijas gads Tilpums (cm3)/ 

Degvielas veids/ 

Jauda (kW) 

Stāvoklis Pašmasa/pilna masa 

(kg) 

1. Ford Transit 

connect (balts) 

HP1508 2007. 1753/D/55 Tehniskajā apskatē 

konstatēti defekti, ar 

kādiem aizliegt 

piedalīties satiksmē 

1461 

2. Ford Transit 

connect (balts) 

JF9754 2009. 21753/D/55 Sists 1592 

3. VW Caddy (balts) MB4915 2010. 1968/D/51 Sists 1454 

 


