APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada domes
2016.gada 14. marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5 )

Pašvaldības kustamās mantas –
TRAKTORA T-150K
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās mantas –
traktora T-150K, turpmāk – Manta, pārdošana izsolē.
1.2. Izsole tiek organizēta pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu un Nīcas novada domes 2016.gada 14.marta lēmumu Nr. 11 (protokols Nr. 5)
„Par Nīcas novada domei piederošā traktora T150K pārdošanu izsolē”.
1.3. Izsole notiks Nīcas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, 14.kabinetā, Bārtas
iela 6, Nīca, Nīcas pagasts Nīcas novads 2016.gada. 28.aprīlī plkst. 14.00.
1.4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Nīcas novada pašvaldībā,
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts Nīcas novads, 16.kabinetā (sekretāre), darba dienās
no plkst. 09.00 līdz plkst.16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski
Nīcas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.nica.lv.
1.5. Manta tiek pārdota atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (izsoles veids).
Nosacītā cena EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro) bez PVN. Solis EUR 100,00
(viens simts euro).
1.6. Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā, no mantas nosacītās cenas, t.i.
EUR 210,00 (divi simti desmit euro).
1.7.Nodrošinājuma summu ieskaita pirms izsoles Nīcas novada pašvaldības norēķinu
kontā Nr.: LV69HABA0551018868961. Izsoles rīkotājs pirms izsoles pārliecināsies par
nodrošinājuma ieskaitījumu kontā.
1.8. Visas noteikumos noteiktās summas tiek samaksātas euro.
1.9. Mantu var apskatīt darba dienās darba laikā no 9.00-16.00 Nīcā, Nīcas novadā,
iepriekš piesakoties pa tālruni pie Aigara Veisa, tālr. 25622860.
2. Mantas raksturojums un nosacītā cena
2.1. Izsoles objekts – TRAKTORS T-150K, valsts reģistrācijas Nr. T2193LF, izlaiduma
gads 1989., degvielas tips – dīzeļdegviela, dzinēja tilpums – 9,2D, stūres
pastiprinātājs, krāsa - pelēka.
2.2. Saskaņā ar eksperta vērtējumu, apskatē konstatēts - traktora virsbūve vietām
piekrāsota, korozija, motoram redzama šķidruma noplūde, darbojas nevienmērīgi,
ritošai daļai nepieciešams remonts, riepām 70% nolietojums, salona sēdeklis bojāts,
salona apšuvums bojāts.
2.3. Mantas nosacītā cena, kas norādīta Noteikumu 1.5.punktā, ir arī izsoles
sākumcena. Pretendenta nosolītā cena pie pārdošanas tiek aplikta ar pievienotās
vērtības nodokli 21% apmērā.

3. Izsoles organizēšana un norise
3.1.Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā
’’Kurzemes Vārds’’
3.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, tai
skaitā personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā kustamo īpašumu un ir izpildījusi šajos
noteikumos paredzētās prasības noteiktajā termiņā.
3.3. Lai piedalītos izsolē, juridiskām personām (arī personālsabiedrībām) ir jāiesniedz
sekojoši dokumenti:
3.3.1. rakstisks pieteikums dalībai izsolē (veidlapa, pielikums Nr.1), kas
vienlaicīgi apliecina, ka persona ir iepazinusies ar izsolāmo Mantu;
3.3.2. informācija par paraksta tiesīgajām personām (LR Uzņēmumu reģistra
vai ārvalsts attiecīgas institūcijas izziņa, kas izsniegta ne agrāk par 6 nedēļām
pirms izsoles dienas vai izdruka no publiskām datubāzēm, piem.,
www.firmas.lv; www.lursoft.lv);
3.3.3. pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja izsolē nepiedalās
persona, kurai ir paraksta tiesības;
3.3.4. dokuments, kas apliecina izsoles nodrošinājuma summas iemaksu.
3.4. Lai piedalītos izsolē, fiziskām personām, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu - pasi vai personas apliecību, ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:
3.4.1. rakstisks pieteikums dalībai izsolē (veidlapa, pielikums Nr. 1), kas
vienlaicīgi apliecina, ka persona ir iepazinusies ar izsolāmo Mantu;
3.4.2. notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt šo fizisko personu izsolē, ja
izsolē nepiedalās pati fiziskā persona;
3.4.3. dokuments, kas apliecina izsoles nodrošinājuma summas iemaksu.
3.5. Iesniegto dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja
apliecinātām.
3.6. Izsoles dalībniekus reģistrē Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts Nīcas novads,
16.kabinetā (sekretārs) līdz 2016.gada 28.aprīļa plkst. 13.00. Reģistrācija notiek
darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst.16.00 (pielikums Nr.2).
3.7. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. vai 3.4. punkta prasības un ievērojusi
3.6.punktā noteikto termiņu, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā
(pielikums Nr.2). Izsoles dalībnieks ar savu parakstu veidlapā apliecina, ka ir
iepazinies ar izsoles noteikumiem.
3.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību (pielikums
Nr.3).
3.9. Persona netiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā:
3.9.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš dalībnieku reģistrācijai;
3.9.2. ja nav iesniegti 3.3. vai 3.4. punkta apakšpunktos minētie dokumenti;
3.10. Izsoles komisija nav tiesīga izpaust ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
3.11. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi izsoles noteikumos
noteiktajā kārtībā reģistrēti izsoles dalībnieki. Ja uz izsoli ierodas viens reģistrēts
dalībnieks, tad Manta tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par
cenu, kas veidojas, ja kustamās mantas nosacītajai cenai pieskaita vienu izsoles soli.

3.12. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un
traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
3.13. Izsoles norise:
3.13.1. Izsoles dalībnieks pirms izsoles uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas žurnālā un
reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram un paraksta izsoles
noteikumus.
3.13.2. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs. Izsoli atklāj izsoles vadītājs,
raksturo pārdodamo Mantu, paziņo tās sākumcenu, kā arī summu, par kādu
cena paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
3.13.3. Izsole tiek protokolēta. Protokolā atzīmē katra izsoles dalībnieka
vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un izsoles dalībnieka reģistrācijas numuru un
piedāvāto cenu, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina izsoles
dalībnieki. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles
protokolā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.
3.13.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar
numuru. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un
nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par
izsoles soli.
3.13.5. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs
trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas
nozīmē, ka Manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu.
Dalībnieks un solītā cena tiek norādīta izsoles protokolā
3.13.6. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu ar savu parakstu
protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un saņem
izziņu norēķiniem par izsolē iegūto Mantu (4.pielikums) un atbilstošu rēķinu,
ja nepieciešams.
3.13.7. Izsoles dalībnieks, kurš Mantu nosolījis, bet neparakstās protokolā, ir
atteicies no nosolītās Mantas. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots
no dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki,
kuri vēlas iegādāties izsolāmo Mantu, par to veic attiecīgu ierakstu protokolā
un izsole tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks, viņš iegūst
tiesības uz Mantu par viņa nosolīto cenu.
3.14. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, desmit darba dienu laikā no
izsoles dienas un rēķina saņemšanas jāiemaksā Nīcas novada pašvaldības kontā
nosolītās Mantas cena, atskaitot no tās iemaksātā nodrošinājuma summu. Izsoles
dalībniekam, kurš nosolījis Mantu, bet noteiktajā laikā nesamaksā nosolīto cenu –
zaudē tiesības uz pirkumu un viņam nodrošinājuma maksa netiek atmaksāta.
3.15. Ja izsoles uzvarētājs neveic maksājumu noteiktajā termiņā, izsoles komisija par
izsoles uzvarētāju var atzīt dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (otrais
nosolītājs).
3.16. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Mantu, iesniegtais nodrošinājums tiek
atmaksāts desmit darba dienu laikā pēc noteikumu 3.14. punktā noteiktā maksājuma
saņemšanas uz kontu, no kura tas ir saņemts vai skaidrā naudā pašvaldības norēķinu
kasē, pamatojoties uz personas iesniegumu.
3.17. Izsoles rezultātus apstiprina Nīcas novada domes sēdē pēc šo noteikumu 3.14.
punktā noteiktā maksājuma veikšanas.

3.18. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām var iesniegt Nīcas novada domes
priekšsēdētājam līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai novada domē.
3.19. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
3.19.1. ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
3.19.2. ja nosolītājs, tai skaitā otrais nosolītājs, noteiktajā laikā nav samaksājis
nosolīto cenu;
3.19.3. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību
piedalīties izsolē;
3.19.4. nav pārsolīta sākumcena.
3.20. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem izsoles komisija un 7
(septiņu) dienu laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
4. Citi noteikumi
4.1. Izsoles dalībniekam, kurš samaksājis pilnu Mantas pirkuma maksu, ne vēlāk
kā 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas domē, ir jānoslēdz
pirkuma līgums par nosolīto kustamo mantu (pielikums Nr.5).
4.2. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem
izsoles komisija, par to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā.
4.3. Mantas pirkuma līgumu paraksta Nīcas novada domes priekšsēdētājs.

Nīcas novada domes priekšsēdētājs

Agris Petermanis

