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1. Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Vecumnieku novada domei piederošas
kustamās mantas – automašīnas MAZDA 6, turpmāk – Manta, atsavināšana.
Informācija par Mantas īpašnieku:
Vecumnieku novada dome,
reģistrācijas Nr. 90009115957,
juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts , Vecumnieku novads,
LV-3933,
bankas konts Nr. LV54 HABA 0551 0258 2248 2, AS „Swedbank”,
kods: HABALV22.
Mantas atsavināšanu rīko un organizē ar Vecumnieku novada Domes 2019.gada
27.decembra sēdes lēmumu „Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” izveidota
izsoles komisija, turpmāk – Komisija.
Manta tiek atsavināta – pārdota atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Maksāšanas līdzeklis – euro.
Nosacītā cena – 900 euro.
Pirkuma nodrošinājums – 10 % no cenas, t.i., 90 EUR. Nodrošinājums jāieskaita šo
noteikumu 1.2.apakšpunktā norādītajā Vecumnieku novada domes norēķinu kontā ar
norādi: „Mantas pirkuma nodrošinājums”.
Sludinājums par Mantas pārdošanu izsolē ievietojams Vecumnieku novada domes
interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Mantas raksturojums:
1.8.1. transportlīdzeklis – marka, modelis –MAZDA 6:
1.8.2. tips – vieglais pasažieru;
1.8.3. valsts reģistrācijas numurs – GH8835;

1.8.4. pirmreizējās reģistrācijas gads – 2007.;
1.8.5. odometra rādījums – 315693 km;
1.8.6. krāsa – tumši brūna;
1.8.7. dzinēja tilpums – 2261 cm3;
1.8.8. degvielas tips – benzīns.
1.9. Mantu var apskatīt darbdienās Kurmenes pagasta pārvaldē, Kurmenes pagastā,
Vecumnieku novadā, iepriekš sazinoties pa tālruni 65152694 vai 29188880 (Kurmenes
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sils).
2. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana
2.1. Atsavināmās Mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā
Mantu.
2.2. Pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši 1.pielikumam, iesniedzams termiņā līdz 19.marta
plkst.14. Vecumnieku novada domē vienā no šādiem veidiem:
2.2.1. klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā,
Vecumnieku novadā, Klientu apkalpošanas centrā;
2.2.2. nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
2.2.3. nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: vecumnieki@vecumnieki.lv.
2.3. Pieteikuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Ja Komisijai nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla
juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma (kopijas) pareizību, Komisija dokumentu
salīdzināšanai var pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, kas atšķirības gadījumā būs
noteicošais dokuments. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību
apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
2.4. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Visas izmaksas, kas saistītas ar
pieteikumu sagatavošanu, sedz pretendents, un tās netiek atlīdzinātas.
2.5. Pretendentu iesniegtie dokumenti netiek atdoti atpakaļ.
2.6. Visi pēc šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētā termiņa saņemtie pieteikumi, kā arī
pieteikumi, kas saņemti bojātā veidā, netiks pieņemti un tiks nodoti atpakaļ iesniedzējam.
2.7. Pretendents, iesniedzot pieteikumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Mantas tehnisko un
vizuālo stāvokli un tā atbilst viņa paredzētajam lietošanas un iegādes mērķim. Ja pēc
Mantas nodošanas tās pircējam atklājas jebkādi tās slēptie defekti vai trūkumi, tad pircējs
pats uzņemas par to atbildību un tas nevar būt pamats prasīt zaudējumu atlīdzināšanu
Vecumnieku novada domei vai vienpusēji atkāpties no darījuma.
2.8. Saņemot pieteikumus, Komisija tos reģistrē pieteikumu iesniegšanas reģistrācijas lapā
iesniegšanas secībā, norādot tā reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
3. Izsoles kārtība
Izsoles veids – atkārtotā izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 900 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).
Izsoles solis – 50 EUR.
Mutiska izsole notiek 2020. gada 23.martā plkst. 10.30, Vecumnieku novada domes
sēžu zāles telpā (pagraba stāvā), Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku
novadā.
3.5. Pretendentiem jāierodas uz izsoles norises vietu ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles
sākuma, lai reģistrētos izsolei.
3.6. Pretendenti, uzrādot Komisijai personu apliecinošu dokumentu, tiek reģistrēti izsoles
dalībnieku sarakstā un tiem tiek izsniegtas reģistrācijas kartītes ar kārtas numuriem
atbilstoši pieteikumu iesniegšanas secībai. Izsoles dalībnieku sarakstā reģistrētais izsoles
pretendents kļūst par izsoles dalībnieku. Izsoles dalībnieki ar parakstu apliecina, ka ir
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iepazinušies ar izsoles noteikumiem, tai skaitā tā pielikumiem un tiem ir saprotama
izsoles norises kārtība. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra izsoles dalībnieka vārdu
un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī izsoles dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.
3.7. Izsole atzīstama par nenotikušu šādos gadījumos:
3.7.1. uz izsolei nav reģistrējies neviens no pretendentiem;
3.7.2. izsoles uzvarētājs nav samaksājis nosolīto Mantas pirkuma maksu.
3.8. Ja izsolei reģistrējies tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Vecumnieku
novada dome pretendentam piedāvā slēgt pirkuma līgumu par pirkuma maksu, kas ir
vienāda ar izsoles nosacīto cenu.
3.9. Izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs, vai viņa Komisijas locekļa nozīmētā persona.
Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas un izsoles
dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.
3.10. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, nosauc Mantu un paziņo izsoles sākumcenu.
Izsole notiek ar augšupejošu soli. Solīšana sākas no nosacītās cenas un notiek tikai pa
noteikto izsoles soli.
3.11. Uzsākot izsoli, Komisijas priekšsēdētājs lūdz izsoles dalībniekus, paceļot savas
reģistrācijas kartītes, apstiprināt gatavību pirkt Mantu par izsoles nosacīto cenu. Izsoles
dalībnieki, kuri apstiprinājuši gatavību pirkt Mantu par izsoles nosacīto cenu, piedalās
solīšanas procesā, paceļot savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir
izsoles dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina Mantas pirkuma maksu par izsoles soli.
3.12. Komisijas priekšsēdētājs, uzsākot solīšanu, nosauc Mantas nosacīto cenu. Ja vairāki
izsoles dalībnieki sola (vienlaicīgi vai secīgi) vienu augstāko Mantas pirkuma maksu, tad
Komisijas priekšsēdētājs turpina to palielināt par izsoles soli, kamēr to nosola viens
izsoles dalībnieks. Ja vairāki izsoles dalībnieki nosola pēdējo augstāko Mantas pirkuma
maksu, tad par izsoles uzvarētāju atzīstams izsoles dalībnieks ar mazāko reģistrācijas
kartītes kārtas numuru.
3.13. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks izsoles dalībnieku sarakstā ar
parakstu apliecina savu pēdējo solīto Mantas pirkuma maksas apmēru.
3.14. Ja neviens no izsoles dalībniekiem pēdējo augstāko Mantas pirkuma maksu nepārsola,
Komisijas priekšsēdētājs 3 (trīs) reizes atkārto pēdējo nosolīto Mantas pirkuma maksu un
fiksē to ar āmura piesitienu.
3.15. Izsoles beigās Komisijas priekšsēdētājs paziņo, ka izsole ir beigusies, kā arī nosauc
visaugstāko nosolīto Mantas pirkuma maksu un izsoles dalībnieku, kurš to nosolījis un
ieguvis tiesības slēgt Mantas pirkuma līgumu.
3.16. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem Komisija, ko apstiprina
Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektors.
3.17. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā piedāvātā augstākā Mantas pirkuma maksa vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas saskaņā ar Vecumnieku novada domes rēķinu. Pēc
samaksas saņemšanas Vecumnieku novada domes norēķinu kontā starp Vecumnieku
novada domi un pircēju tiek parakstīts Mantas pirkuma līgums. Visas izmaksas, kas
saistītas ar Mantas pārņemšanu sedz pircējs no saviem līdzekļiem.
3.18. Ja izsoles uzvarētāja vainas dēļ noteiktajā termiņā līgums ar Vecumnieku novada domi
netiek noslēgts, Mantu piedāvā pirkt un slēgt pirkuma līgumu nākamajam izsoles
dalībniekam. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko Mantas pirkuma
maksu, atbildi uz šo piedāvājumu sniedz nedēļas laikā no paziņojuma saņemšanas,
samaksājot nosolīto pirkuma maksu un parakstot pirkuma līgumu.
3.19. Izsoles dalībnieku, kuri nav ieguvuši pirkuma tiesības, bet kuri, izpildot visas šo
noteikumu prasības, piedalījās solīšanā, iemaksātais izsoles nodrošinājums tiek atgriezts,
pārskaitot to uz pieteikumā norādīto norēķinu kontu 10 (desmit) darbdienu laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad tiek pieņemts lēmums par izsoles
atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu.

3.20. Pretendenta iemaksātais nodrošinājums netiek atgriezts, ja izsoles dalībnieks, kurš ieguvis
tiesības slēgt pirkuma līgumu, nav samaksājis Mantas pirkuma maksu šo noteikumu 3.17.
apakšpunktā noteiktajā termiņā.
Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, Komisija protokolā izdara ierakstu par izsoles
pabeigšanu bez rezultāta. Komisija lemj par turpmāko atsavināšanas procedūras
organizēšanu.
4. Noslēguma jautājumi
4.1. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājam 5 (piecu) dienu laikā no lēmuma par izsoles rezultātu
apstiprināšanu dienas.
4.2. Nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi:
1) Pieteikums dalībai mantas – automašīnas MAZDA 6 atsavināšanā;
2) Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas MAZDA 6 pirkuma – pārdevuma līguma
projekts.

Izsoles komisijas priekšsēdētājs

Petruševics

1.pielikums
Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas
(automašīnas MAZDA 6)
atsavināšanas – pārdošanas izsolē noteikumiem
PIETEIKUMS DALĪBAI MANTAS - AUTOMAŠĪNAS
MAZDA 6 ATSAVINĀŠANĀ
Ziņas par pretendentu
Vārds uzvārds (fiziskai personai) /
uzņēmuma nosaukums (juridiskai
personai)
Personas kods (fiziskai personai) /
vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai
personai)
Deklarētā adrese (fiziskai personai) vai
juridiskā adrese (juridiskai personai)
Tālrunis
E-pasta adrese
Norēķinu rekvizīti

Saņēmējs:
Banka:
SWIFT:
Konts:

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt
pretendentu vai pilnvarotā persona,
pārstāvību pamatojošs dokuments.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu ______________________________ (pretendenta nosaukums)
piesaku savu dalību Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas – automašīnas
MAZDA 6 pirkšanai izsolē.
Apliecinu, ka:
1. man ir skaidras un saprotamas manas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti Vecumnieku
novada domei piederošas kustamās mantas atsavināšanas – pārdošanas izsolē noteikumos, tā
pielikumos un normatīvajos aktos;
2. piekrītu pildīt noteikumos noteiktos pienākumus;
3. visas pieteikumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
4. noteikumos noteiktajā kārtībā iemaksāto nodrošinājumu (izsoles rīkošanas gadījumā),
pārskaitīt uz šajā pieteikumā norādīto manu norēķinu kontu.
Iesniedzot šo pieteikumu pretendents/persona, kura ir tiesīga pārstāvēt nomas tiesību
pretendentu, vai pilnvarotā persona nodod savus personas datus apstrādei Vecumnieku novada
domei, lai nodrošinātu pretendenta piedalīšanos atsavināšanas procesā, tai skaitā pirkuma līguma
noslēgšanu. Vecumnieku novada dome informē, ka tā veiks pretendenta un/vai personas, kura ir
tiesīga pārstāvēt pretendentu, vai pilnvarotās personas iesniegto personas datu apstrādi, lai
nodrošinātu pretendenta piedalīšanos atsavināšanas procesā saskaņā ar noteikumos noteikto
un/vai pirkuma līguma noslēgšanai ar to; personas dati tiks apstrādāti atbilstoši fizisko personu
datu aizsardzības regulējuma prasībām.
Pielikumā:
1) Pirkuma nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments uz 1 (vienas) lapas;
2) ___________________.
_____________________________________
(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums)

2.pielikums
Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas
(automašīnas MAZDA 6)
atsavināšanas – pārdošanas izsolē noteikumiem
PROJEKTS
Pašvaldības kustamās mantas –
automašīnas MAZDA 6
PIRKUMA – PĀRDEVUMA LĪGUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020.gada
Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela
29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, turpmāk – Pārdevējs,
kura vārdā un interesēs, saskaņā ar saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2018.gada 27.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Vecumnieku novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.8 11.§)
105.1 un 105.2 apakšpunktu pārstāv Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektore Aiga
Saldābola no vienas puses, un
___________________________________________________________________________
___ (fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas pilns nosaukums
un reģ.Nr.), turpmāk - Pircējs, kopā abi saukti - Puses, bez viltus, maldības un, paužot brīvu
gribu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums, kas ir saistošs Pusēm un Pušu tiesību un saistību
pārņēmējiem:
1.

Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod Pircējam, un Pircējs pērk no Pārdevēja vieglo pasažieru automašīnu
MAZDA 6, valsts reģistrācijas Nr. GH8835, ar visiem tās piederumiem, tādā stāvoklī un
kārtībā, kādā tā atrodas Līguma slēgšanas brīdī, turpmāk – Pirkuma priekšmets.
2.

Maksāšanas kārtība

2.1. Pārdevējs pārdod Pircējam Pirkuma priekšmetu par cenu
(________________) t.sk. PVN 21% _____________ EUR.

____________ EUR

2.2. Pārdevēja paraksts uz Līguma apliecina, ka tas ir saņēmis pilnu pirkuma maksu.
2.3. Pirkuma maksa ietver sevī pilnu cenu par Pirkuma priekšmetu.
3.

Garantijas

3.1. Puses, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka pilnībā apzinās Pirkuma priekšmeta vērtību un,
ka Pirkuma maksa pilnībā atbilst Pirkuma priekšmeta patiesajai vērtībai, tādējādi
apņemoties neizvirzīt vienai pret otru prasību par Līguma atcelšanu vai pirkuma maksas
apmēra maiņu pārmērīga zaudējuma dēļ.
3.2. Pārdevējs apliecina, ka tam, kā Pirkuma priekšmeta vienīgajam īpašniekam, ir tiesības
pārdot Pirkuma priekšmetu Pircējam, Pirkuma priekšmets pirms Līguma noslēgšanas
nav nevienam citam atsavināts, nav ieķīlāts vai apķīlāts, tam nav uzlikts atsavināšanas
aizliegums, kā arī līdz šī Līguma noslēgšanas dienai ir veikta visu nodokļu un nodevu
samaksa, kas attiecināma uz Pirkuma priekšmetu.
4.

Pirkuma priekšmeta nodošanas kārtība

4.1. Pirkuma priekšmets tiek nodots Pircējam 5 (piecu) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas
dienas, Pusēm parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.2. Ar Pirkuma priekšmeta nodošanas brīdi norobežojas visas tiesības un pienākumi starp
Pārdevēju un Pircēju kā Pirkuma priekšmeta agrāko un jauno īpašnieku.
4.3. Pārdevējs apliecina, ka ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas
veiks visas darbības, kas nepieciešamas lai pārreģistrētu Pirkuma priekšmetu Ceļu
satiksmes drošības direkcijā uz Pircēja vārda.
4.4. Puses vienojas, ka visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma noslēgšanu un Pircēja īpašuma
tiesību reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā, sedz Pircējs.
5.

Līguma spēkā esamība, grozīšana un atcelšana

5.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz visu ar
Līgumu nodibināto saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Līgums satur galīgo rakstisko noteikumu izpaudumu un ir pilnīgs un vienīgais šo
noteikumu paziņojums. Līgums maināms, grozāms un atceļams, tikai Pusēm par to
savstarpēji labprātīgi rakstveidā vienojoties.
6.

Noslēguma noteikumi

6.1. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no Līguma vai kas skar to, vispirms tiks risināts sarunu
ceļā. Ja Pusēm 15 (piecpadsmit) dienu laikā neizdodas vienoties, strīds nododams
izskatīšanai tiesā.
6.2. Puses ir pilnībā atbildīgas par savu saistību pilnīgu un pienācīgu izpildi un zaudējumu
nodarīšanas gadījumā tos atlīdzina pilnā apmērā.
6.3. Līgums sagatavots latviešu valodā uz vienas abpusēji apdrukātas lapas, divos
eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7.

Pušu rekvizīti un paraksti.

PĀRDEVĒJS
Vecumnieku novada dome
Reģ. Nr. 90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
LV – 3933
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts:LV54HABA0551025822482
________________
A.Saldābola

PIRCĒJS

Paraksts:
__________________________
(amats, vārds uzvārds)

