
 
PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 23.03.2016.. lēmumam  

“Par pašvaldības nekustamās mantas izsoli” 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils  novada domes  

2016.gada 23.marta  lēmumu  

 (protokols Nr.5., 15.p.) 

 

KUSTAMĀS MANTAS  

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1. Informācija par atsavināmo kustamo mantu (turpmāk tekstā – vieglais pasažieru 

transportlīdzeklis). 

 

 AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 1.reģistrācijas datums 

1998.,  odometra rādījums 311000 km, nākoša TA 03.06.2016. degviela – B. 

 

2. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa izsoles sākumcena  1200 EUR bez PVN   

3. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas metode – pārdošana atklātā izsolē 

 

4. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas paņēmiens – mutiska izsole ar 

augšupejošu soli  

 

5. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles rīkotājs un izsoles norises 

laiks 

Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijai, turpmāk tekstā - Pašvaldība. 

Izsole notiek 2016.gada 19.aprīlī  plkst.10.00 Krustpils novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā, Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, mazajā zālē. 
 

6.  Izsoles kārtība 

6.1. Pēc šo noteikumu apstiprināšanas ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles noteiktā laika, 

ievietojams paziņojums par izsoli – Krustpils novada pašvaldības mājas lapā - 
http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

6.2. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona. Fiziskai personai uz 

izsoli jābūt līdzi personas apliecinošam dokumentam, juridiskai personai personas 

apliecinošam dokumentam, pārstāvniecību apliecinošie dokumenti- (uzņēmumu reģistra 

izziņa par pārstāvniecības paraksta tiesībām, izdotu ne agrāk kā 1 mēnesi pirms izsoles 

dienas). Tāpat dalībniekam jāuzrāda maksājuma par drošības naudas iemaksu dokumenta 

oriģināls. 

6.3. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa 

atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo 

pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles 

dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis – Ivars Šķesteris, mob.t.28692766 

6.4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa 

tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel. 28692766. 

6.5. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa  

augstāk solīšanai tiek noteikts fiksēts cenas pieauguma solis 50 EUR . 

6.6. Pirms izsoles katram dalībniekam līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā ( Krustpils novada 

pašvaldības, Reģ.Nr. 90009118116, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, kontā Nr. 

LV55UNLA005001432075 vai kasē): 

6.6.1.Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamās mantas nosacītās cenas un 



6.6.2. Reģistrācijas nauda -  5 EUR. 

6.7. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

Dalībniekiem, kas neiegūst vieglā pasažieru transportlīdzekļa pirkuma tiesības, piecu darba 

dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Administratīvā nodaļā, norādot konta numuru, 

iemaksātā izsoles nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta. 

6.8. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs nepārsola augstāko nosolīto cenu, izsoles 

vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

6.9. Par izsoles uzvarētāju un vieglā pasažieru transportlīdzekļa pircēju kļūst tas izsoles 

dalībnieks, kurš būs piedāvājis augstāko cenu. 
6.10. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs 

nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 

6.11. Par izsoles norisi tiek sastādīts izsoles protokols, kurā tiek norādīts izsoles dalībnieks, 

kas nosolījis  vieglo pasažieru transportlīdzekli , un tā nosolītā cena. 

6.12. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu par vieglo pasažieru 

transportlīdzekli, pēc nosolīšanas, nekavējoties, ar savu parakstu izsoles protokolā apliecina 

savu izsolē piedāvāto cenu. 

6.13. Ja dalībnieks atsakās parakstīt izsoles protokolu , tad tas zaudē iemaksāto drošības 

naudu. 

7.  Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana 

7.1. Izsoles protokolu apstiprina izsoles komisija. 

7.2. Izsoles rezultātus 7 dienu laikā pēc pilnas izsoles summas samaksas apstiprina Krustpils 

novada domes priekšsēdētājs. 

7.3. Sūdzības par izsoles komisijas darbu, lēmumiem iespējams iesniegt Krustpils novada 

pašvaldības priekšsēdētājam. 

8. Norēķini par nosolīto vieglo pasažieru transportlīdzekli  

8.1. Pēc izsoles protokola un rezultātu apstiprināšanas pircējam trīs darba dienu laikā 

tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu, kurš jāapmaksā 10 darba dienu laikā pēc tā 

saņemšanas. 

8.2. Pircējs piecu darba dienu laikā veic pārskaitījumu uz Pašvaldības bankas kontu: 
Krustpils novada pašvaldība, 

reģ.Nr. 90009118116, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202, 

Konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

8.3. Gadījumā, ja uzvarējušais izsoles dalībnieks  8.1.punktā noteiktajā termiņā nav 

samaksājis par vieglo pasažieru transportlīdzekli, tad vieglais pasažieru 

transportlīdzeklis tiek atzīts par nenosolītu un izsoles dalībnieks zaudē iemaksāto 

drošības naudu. 

 
9. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa pieņemšana un nodošana 

 
9.1. Vieglais pasažieru transportlīdzeklis  tiek pārdots bez garantijas saistībām. 

9.2.Vieglā transportlīdzekļa stāvoklis Pircējam ir zināms un viņš šajā sakarā neizvirzīs 

nekādas pretenzijas pret Pašvaldību. 

 

 

Domes  priekšsēdētājs                                                        K.Pabērzs 

 

 

 

 
 

 


