Pārgaujas novada pašvaldības kustamās mantas –
vieglās automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN HL7880
atkārtotas (otrās) izsoles noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10. panta pirmo daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Vieglās automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN HL7880, turpmāk tekstā –
Automašīna, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā
organizējama Automašīnas izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likumam.
1.2. Automašīnas atsavināšanas veids – izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija, turpmāk tekstā –
komisija.
1.4. Automašīnas izsole notiek Pārgaujas novada domē „Iktes” Stalbe Stalbes pagasts,
Pārgaujas novads 2019. gada 11.jūlijā plkst. 12:30.
1.5. Automašīnas izsoles nosacītā sākuma cena – 180,00 euro (viens simts astoņdesmit
euro 00 centi).
1.6. Izsoles mērķis – pārdot kustamo mantu par iespējami augstāku cenu, nosakot
pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē.
1.7. Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Pārgaujas novada domes kontā bankā:
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06UNLA0050014307758.
1.8. Dalības maksa – 20,00 euro (divdesmit euro 00 centi).
1.9. Drošības nauda – 18,00 euro (astoņpadsmit euro un 00 centi).
1.10. Izsoles solis – 30,00 euro (trīsdesmit euro un 00 centi).
2. Automašīnas raksturojums
2.1. Automašīnas marka ir „ OPEL ASTRA CARAVAN ” ar valsts reģistrācijas nr.
HL7880,
šasijas nr. W0L0TGF35Y8067395,
krāsa – gaiši pelēka,
izgatavošanas gads 21.02.2000.,
spidometra rādījums – 350482,
tips – vieglais pasažieru.
Automašīnas papildaprīkojums – tonēti stikli (rūpnīcas oriģinālais tonējums),
elektriski apsildāms aizmugures loga stikls, elektriski paceļami sānu durvju stikli (
2 gb.), elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata sānu spoguļi, lukturu
augstuma korektors, centrālā atslēga, auduma apdares sēdekļi, automagnetola
“BLAUPUNKT CAR 300”, gaisa drošības spilveni (4 gb.), jumta sliedes,
aizmugures bremžu gaismas dublieris, stūres lifts, stūres pastiprinātājs, ABS, ASR,
ESP, tērauda riteņu diski. Automašīnai uzstādīts 1,6 litru 55 kW benzīna tipa dzinējs
un automātiskā pārnesumu kārba. Automašīnai TA ir beigusies (20.02.2019.).
2.2.Automašīna ir Pārgaujas novada domes īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa
reģistrācijas apliecību Nr. AF 0171620.
2.3.Automašīnai netiek noteikts garantijas termiņš.

2.4.Automašīnu var apskatīt darbadienās, iepriekš piesakoties pa tālr.29333659
(kontaktpersona Didzis Baumanis).
2.5.Automašīnas izsoles sākumcena – EUR 180.00.
3.Informācijas publicēšanas kārtība
3.1.Informācija (sludinājums) par izsoli tiek publicēta laikrakstā „Druva”, Pārgaujas
novada pašvaldības tīmekļvietnē: http://www.pargaujasnovads.lv.
4. Izsoles dalībnieki
4.1 Par izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura, saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā
automašīnu.
4.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, pirms reģistrēšanās izsolei
jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no Automašīnas izsoles sākuma cenas, tas
ir 18,00 euro (astoņpadsmit euro un 50 centi), ar norādi „Izsoles drošības nauda” un
izsoles dalības maksa 20,00 euro (divdesmit euro 00 centi), ar norādi „Izsoles dalības
maksa”.
4.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu un dalības maksu līdz šajos
noteikumos norādītajam datumam, izsolei netiek pielaisti.
5. Dalībnieku reģistrācijas kārtība
5.1. Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Pārgaujas novada pašvaldībā: “Iktes”, Stalbe,
Stalbes pagasts, Pārgaujas novads ne vēlāk kā līdz 2019.gada 10. jūlija plkst. 12.00.
5.2. Izsoles dalībniekiem izsoles komisijai jāuzrāda šādi dokumenti:
5.2.1. Fiziskām personām:
Pase vai personas apliecība (jāuzrāda);
Kvīts par drošības naudas samaksu (oriģināls);
Kvīts par dalības maksas samaksu (oriģināls).
5.2.2. Juridiskām personām:
Pārstāvja pilnvara (oriģināls);
Uzņēmumu reģistra iestādes izziņa par juridiskās personas amatpersonu pārstāvības
tiesībām;
Juridiskās personas (kapitālsabiedrības) lēmums par vēlmi iegādāties Automašīnu
izsolē;
5.2.3.Kvīts par drošības naudas samaksu (oriģināls);
5.2.4.Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls).
5.3. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, saņemot reģistrācijas apliecību, apliecina, ka ir
iepazinušies ar izsoles noteikumiem.
5.4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 4.2. punktu, tā tiek reģistrēta izsoles
dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai
– vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu,
reģistrācijas numuru, juridisko adresi.
5.5.Persona netiek reģistrēta, ja:
5.5.1.nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos
noteiktos dokumentus;
5.5.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;

6.Izsoles norise
1.1. Automašīnas izsole notiks 2019.gada 11.jūlijā plkst. 12:30, “Iktēs”, Stalbē,
Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā (sēžu zālē).
1.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu
un katra izsoles komisijas locekļa uzvārdu, raksturo Automašīnu un paziņo tā
sākotnējo cenu, kā arī minimālo summu, par kādu izsoles cena katrā nākamajā solī
tiek paaugstināta, t.i. par 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi).
1.3. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens pretendents, izsoles procedūra netiek organizēta,
bet pretendentam tiek piedāvāts iegādāties Automašīnu par izsoles nosacīto
sākumcenu + viens izsoles solis 30,00 euro.
1.4. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles
protokolā atspoguļo visas izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles
gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi.
1.5. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Izsoles vadītājs paziņo pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu.
Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu
izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles
dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
visaugstāko piedāvāto cenu un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj
izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis vairāksolījumu, un šis piesitiens
noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, izsoles
vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu.
1.6. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvā visaugstāko cenu ar savu parakstu protokolā,
apliecina savu gribu pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto cenu un protokolā
norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis Automašīnu, bet neparakstās
protokolā, tādējādi atsakās no nosolītās Automašīnas. Viņš tiek svītrots no izsoles
dalībnieku saraksta, viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Automašīnas pirkšana
tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu.
1.7. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Automašīnu, 7 (septiņu) darba dienu laikā
tiek atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos
fiksētās prasības. Drošības nauda tiek atmaksāta, pārskaitot izsoles dalībnieka
norādītajā kontā, vai, ja tāds norādījums nav bijis, kontā, no kura summa saņemta.
7.Izsoles rezultātu apstiprināšana
7.1.Izsoles komisija par Automašīnas pārdošanu sastāda izsoles protokolu, kuru
apstiprina nedēļas laikā. Protokolu sastāda divos eksemplāros. Izsoles protokola
pirmais eksemplārs un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola
otrais eksemplārs tiek nodots Automašīnas nosolītājam.
7.2.Pārgaujas novada dome tuvākajā domes sēdē, kas seko pēc izsoles, apstiprina
izsoles rezultātus.
8. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība
8.1.Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis visaugstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles
rezultātu apstiprināšanas dienas ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp
nosolīto cenu un drošības naudu. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta
norēķinos par nosolīto Automašīnu.
8.2.Ja izsoles dalībnieks mēneša laikā no izsoles dienas nav nomaksājis rēķinus, viņš
zaudē tiesības uz Automašīnas pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles
dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu Pārgaujas

novada domi un piedāvā Automašīnu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis
nākamo augstāko cenu.
8.3.Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusi
objektu, paraksta pirkuma līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma
noslēgšanas kārtību nosaka pašvaldība saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
8.4.Visas izmaksas, kas saistītas ar Automašīnas reģistrāciju uz izsoles ieguvēja
(Pircēja) vārda, sedz Automašīnas ieguvējs.
8.5.Izsoles dalībniekiem ir tiesības Pārgaujas novada domes priekšsēdētājam iesniegt
sūdzību par izsoles vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā
no izsoles dienas.
9. Nenotikusi izsole
9.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
9.1.2 uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
9.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
9.1.3.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
9.1.4. Nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
Pašvaldības īpašumu komisijas priekšsēdētājs

