
APSTIPRINU
 e/sfgągasta pārvaldes vadītāja p.i.

' 1,55%/ I. VĀRTUKAPTEINE
` 11.11.2021.

Alūksnes novada ašvaldībai iederošās kustamās mantas

-
automašīnas VW

GOLF ļreģistrācijas Nr. GB 7928ļ
atsavināšana - pārdošana par brīvu cenu

IZSOLES NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama Alūksnes novada pašvaldībai piederošās
kustamās mantas

-
vieglās pasažieru automašīnas VW GOLF, valsts reģistrācijas

Nr. GB 7928 (turpmāk tekstā- AUTOMAŠĪNA) atsavināšana, atbilstoši Publiskas

personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem
Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.

1.2. Izsoli organizē Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvaldes vieglās
pasažieru automašīnas VW GOLF, reģistrācijas Nr. GB 7928 atsavināšanas komisija
(turpmāk tekstā - komisija), pamatojoties uz 05.10.2021. Alūksnes novada pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu Nr. ANP/1-6/21/254 „Par automašīnas atsavināšanu"

1.3. AUTOMAŠĪNA tiek atsavināta - pārdota par brīvu cenu 632,00 EUR (seši simti
trīsdesmit divi euro), kas noteikta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas

likuma 1.panta 6.punktu un saskaņā ar 25.10.2021. sertificēta vērtētāja atzinuma vērtības

apmēru:
1.3.1. Transportlīdzekļa vērtība 582,00 EUR
1.3.2. novērtēšanas izdevumi 50,00 EUR

1.4. Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.

2. AUTOMAŠĪNAS RAKSTUROJUMS

Kustāmās mantas “Vaiņagi”, Kometi, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

atrašanās vieta
Kustāmās mantas raksturo ums

modelis VW GOLF
"as numurs GB 7928
"as liecības Nr. AF 1504030

Veids Vi ais 'eru
1.re ` "as datums 30.01.1998.
Motora

` 1 6
De 'elas veids Benzīns
Nobraukums 401 872
Tehniskā kate Nav
Krāsa Gaiši lēka



2.3. Ziņas par personām,
kuras nomā vai lieto
kustāmo mantu vai tā daļu Nav
un šo nomas vai citu
līgumu termiņiem

2.4. Iesniegti pieprasījumi
attiecībā uz kustāmo Nav
mantu

2.5. Pirmpirkuma tiesības Nav

3. IZSOLES VEIDS, MAKSĀJUMI UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Izsoles veids Atklātamutiska izsole ar augšupej ošo soli
3.2. Maksāšanas līdzekļi 100% euro
3.3. Izsoles sākumcena bez PVN 632,00 EUR (seši simti trīsdesmit divi euro 00 centi)
3.4. Izsoles solis 20,00 EUR( divdesmiteuro 00 centi)
3.5. Izsoles nodrošinājuma Nav

apmērs
3.6. Izsoles reģistrācijas maksa Nav
3.7. Samaksas termiņi Maksa par izsolē iegūto kustamo mantujāsamaksā 7 (septiņu)

dienu laikā no izsoles dienas.
3.8. Samaksas kārtība Maksājums jāieskaita Alūksnes novada pašvaldības, reģistrācijas

Nr. 90000018622, kontā, norādot iemaksas mērķi:
LV58UNLA0025004130335, AS SEB banka, kods UNLALV2X

4. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI

4.1. Pirms izsoles Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv tiek ievietots

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

paziņojums par Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas : vieglās pasažieru automašīnas
VW GOLF, valsts reģistrācijas Nr. GB 7928 izsoli.
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura, saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīviem aktiem un šiem noteikumiem, ir tiesīga piedalīties izsolē var iegūt īpašumā
kustamo mantu. .

Izsoles dalībnieki līdz 30.11.2021. plkst.l6:00. Veclaicenes pagasta pārvaldē iesniedz
pieteikumu (l. Pielikums) dalībai izsolē:
4.3.1.Ja fizisku personu pārstāv cita persona, jāiesniedz notariāli apliecināta pilnvara un

pilnvamieka personas apliecinoša dokumenta kopija;
4.3.2.Ja juridisku personu pārstāv trešā persona, jāiesniedz notariāli apliecināta pilnvara un

pilnvamieka personas apliecinoša dokumenta kopija;
4.3.3. Personām nedrīkst būt parādsaistības.
Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā.
Komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas, un, ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta, nepieļauj dalību
izsolē. .

Atkārtotas izsoles gadījumā šīm personām nav atļauts piedalīties.
Komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskas vai juridiskas personas ar
ziņām par izsoles dalībniekiem.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Veclaicenes pagasta pārvaldē “Vaiņagos”, Kornetos,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā darba laikā līdz 30.11.2021. plkst. .l6.00. Pieteikuma
iesniegšanas laiku ieteicams saskaņot pa tālruni 29379590. -



4.8. Kustamo mantu var apskatīt darba dienās “Vaiņagos”, Kometos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes
novadā, iepriekš sazinoties pa tālrimi 293 79590.

4.9. Izsole notiek 01.12.2021. plkst.10:OO Veclaicenes pagasta pārvaldē “Vaiņagos”, Kometos,
Veclaicenespagastā, Alūksnes novadā.

4.10. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. Šajā
gadījumā notiek solīšana un kustamo mantu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par
sākumcenu, kas paaugstināta par vienu izsoles soli.

4.11. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un citāda veida

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

uzvedība, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.

5. IZSOLES PROCESS
Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs.
Izsoles dalībnieks, vai viņa pilnvarotā persona, izsoles telpā uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un paraksta tiesības apliecinošu dokumentu, ja dalībnieks ir juridiska persona. Pēc
tam izsoles dalībnieks paraksta izsoles noteikumus tādejādi apliecinot, ka viņš ar tiem ir
iepazinies un apņemas tos ievērot. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru, kas atbilst izsoles
dalībnieku sarakstā uzrādītājam kārtas numuram.
Ja izsoles dalībnieks, vai tā pilnvarotā persona, izsoles telpā nevar uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu, tiek uzskatīts, ka dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja
izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis
izsoles dalībnieks izsolē nepiedalās.
Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu,
raksturo kustamo mantu, paziņo izsoles sākumcenu un izsoles soli.
Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. Solīšana sākas no kustamās
mantas sākumcenas. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas
un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Solīšana notiek tikai
pa Noteikumos noteikto izsoles soli.
Izsoles vadītājs atkārto izsoles dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un
fiksē to ar āmura piesitienu. Āmura piesitiens noslēdz kustamās mantas pārdošanu.
Katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto
cenu. Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta.

6. IZSOLES REZULTĀTI
Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu.
Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekam nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu.
Komisija apstiprina izsoles protokolu, par ko tiek paziņots izsoles uzvarētājam.
Izsoles uzvarētājam, 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas, jāsamaksā piedāvātā summa par
kustamo mantu pilnā apmērā, saskaņā ar piestādīto rēķinu.
Pēc samaksas saņemšanas, izsoles rezultāti 10 (desmit) dienu laikā tiek apstiprināti Alūksnes
novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvaldē.
Pirkuma līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 10 (desmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
Pēc pirkuma līguma noslēgšanas, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu, kustamā manta
tiek nodota izsoles uzvarētāja īpašumā. Visas izmaksas, kas saistītas ar kustamās mantas
pārreģistrāciju uz pircēja vārda sedz pircējs no saviem līdzekļiem. „

Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic nosolītās cenas samaksu 6.4., punktā
noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no kustamās mantas pirkuma tiesībām.
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Izsoles gadījumā pirkuma līguma slēgšana tiek piedāvāta nākošajam augstākās cenas solītājam
izsoles dalībniekam.

6.9. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā, no paziņojuma
saņemšanas dienas, paziņot izsoles rīkotājam par kustamās mantas pirkšanu.

6.10. Gadījumā, ja arī nākamais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 6.8. punktā piešķirtas tiesības,
izsole atzīstama par nenotikušu.

6.11. Ja noteiktajā termiņā kustamās mantas pirkšanai nav saņemts neviens pieteikums, vai arī
netiek noslēgts pirkuma līgums, Komisija atsavināšanas protokolā izdara ierakstu par
atsavināšanas procedūras pabeigšanu bez rezultāta. Komisija lemj par turpmāko atsavināšanas
procedūras organizēšanu.

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7.1. Sūdzības par Komisijas darbībām iesniedzamas rakstveidā Alūksnes novada pašvaldības
Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāj ai līdz izsoles rezultātu apstiprināšanas dienai.

7.2. Pielikumā pieteikuma veidlapa uz 1(vienas) lapas.

Atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs J. DAMBIS

Dalībnieka (tā pārstāvja) paraksts apliecina tā pilnīgu iepazīšanos ar šiem izsoles noteikumiem, kā arī faktu, ka
tie ir pilnīgi saprotami.

Dalībnieka (tā pārstāvja) pilns vārds (vai nosaukums)

paraksts

datums


