APSTIPRINĀTS
ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA” valdes locekļa
2019.gada 06.februāra rīkojumu Nr.1-05/2

TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI
2019.gada 06.februārī
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA” kustāmās mantas – viegla pasažiera
automašīna MERCEDES BENZ SPRINTER 315 trešo izsoli
I. Vispārīgie jautājumi
1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA”
kustamās mantas – automašīnas MERCEDES BENZ SPRINTER 315, (turpmāk – kustamā manta)
pārdošana trešā izsolē.
2. Izsoles noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu
un 2019.gada 06.februāra lēmumu Nr.1-05/2 “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA”
kustamās mantas - MERCEDES BENZ SPRINTER 315 atsavināšanu”.
3.Kustamās mantas trešo izsoli veic Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA” izveidotā izsoles
komisija (turpmāk-komisija).
4.Komisijas locekļi nedrīkst būt kustamās mantas pircēji, kā arī nevar pirkt kustamo mantu citu
personu uzdevumā.

II. Objekta raksturojums
5. Ziņas par izsolē pārdodamo kustamo mantu:
5.1.vieglais pasažiera automašīna MERCEDES BENZ SPRINTER 315,
Valsts reģistrācijas Nr.KN 1590;
Izlaiduma gads:2008;
Šasijas Nr.WDB9067331s348325;
Pilna masa(kg):3500;
Degviela: dīzeļdegviela;
Reģistrācijas apliecība Nr.AF 2744682,
izdota 10.09.2018.
6.Ar atsavināmo kustamo mantu var iepazīties iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni 25612112.

III. Izsoles veids, maksājumi
7.Kustamās mantas trešās izsoles nosacītā cena – 3286,80 EUR ar PVN (trīs tūkstoši divi simti
astoņdesmit seši eiro un astoņdesmit centi).
8.Nodrošinājums – 10 % no izsolāmās kustamās mantas nosacītās cenas – 328,68 EUR (trīs simti
divdesmit astoņi eiro un sešdesmit astoņi centi).
Nodrošinājums jāiemaksā pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas dienas Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “ALBA” reģistrācijas Nr.44603000098, norēķinu kontos:
A/S SEB Banka
Konta Nr.:LV05UNLA0007002467284
A/S SWEDBANK
Konta Nr.:LV58HABA0551037133871
A/S CITADELE
Konta Nr.:LV75PARX0012520760001
9.Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
10.Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).
IV. Izsoles organizēšana
11.Paziņojums par kustamās mantas trešo izsoli tiek publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”,
Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“ALBA” mājas lapā www.alba.lv.
12.Ar trešās izsoles noteikumiem var iepazīties arī Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA”
biroja Blaumaņa iela 56a, Gulbene, Gulbenes novads, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no
13.00-17.00.
13.Trešā izsole notiks 2019. gada 11.martā, plkst.16:00 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“ALBA” biroja telpās, kas atrodas adresē Blaumaņa ielā 56a, Gulbenē, Gulbenes novadā.
14.Par izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā arī fiziskas personas,
kuras iemaksājušas izsoles nodrošinājuma maksu, noteiktajā termiņa iesniegušas pieteikumu uz šo
izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.
15.Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv un Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “ALBA” mājas lapā www.alba.lv.

16.Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz šādi dokumenti:
Nr.p.k.

Fiziskai personai

Juridiskai personai

16.1.

Pieteikums par piedalīšanos

Pieteikums par piedalīšanos izsolē(veidlapa

izsolē(veidlapa pielikumā), kas vienlaikus

pielikumā), kas vienlaikus apliecina, ka

apliecina, ka persona ir iepazinusies ar

persona ir iepazinusies ar izsoles

izsoles noteikumiem

noteikumiem

maksājuma dokumentu kopija, uzrādot
oriģinālu, kas apliecina 7.punktā noteikto
maksājumu veikšanu

maksājuma dokumentu kopija, uzrādot
oriģinālu, kas apliecina 7.punktā noteikto

ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks –

ja komersantu nepārstāv tās likumīgais

notariāli apliecināta pilnvara un

pārstāvis, bet pilnvarnieks, tad iesniedzama

pilnvarnieka pases kopija, uzrādot

Administratīvā procesa likumā noteiktajā

oriģinālu

kārtībā noformēta pilnvara, kā arī likumīgā

16.2.

16.3.

maksājumu veikšanu

pārstāvja vai pilnvarnieka pases kopija,
uzrādot oriģinālu
17.Pretendentam Latvijā, vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta,
nedrīkst būt nodokļu parādu, t.sk. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā
kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.
18.Pieteikums par piedalīšanos izsolē kopā ar norādītajiem dokumentiem iesniedzams personīgi
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA” biroja telpās, kas atrodas adresē Blaumaņa ielā 56a,
Gulbenē, Gulbenes novadā, pie lietvedes no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada
8.marta plkst. 16:00.
19.Saņemot pieteikumus par piedalīšanos izsolē, tiek sastādīta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa,
kurā pieteikumu iesniegšanas secībā tiek fiksēts izsoles dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais
nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, dzīvesvietas vai juridiskā adrese, pieteikuma
saņemšanas datums un laiks.
20.Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti visi
izsoles priekšnoteikumi.
21.Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
22.1.nav iesniegti visi 16.punktā norādītie dokumenti;
22.2.vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš.
23.Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.

24.Izsole notiek, ja uz to ierodas vismaz viens pretendents.

V. Izsoles norise
25.Pirms kustamās mantas izsoles sākšanas izsoles dalībnieki iepazīstas un paraksta izsoles
noteikumus, tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem iepazinušies un piekrīt tiem.
26.Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs.
27.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot kustamās mantas izsoli, sastāda izsoles dalībnieku sarakstu.
Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds vai nosaukums, kā arī
solītāja pārstāvja vārds un uzvārds.
28.Komisijas priekšsēdētājs raksturo izsolāmo kustamo mantu, paziņo tās sākumcenu, kā arī
izsoles soli, par kādu izsoles sākumcena paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
29.Izsole sākas ar izsoles komisijas priekšsēdētāja nosaukto sākumcenu, kas sastāda 3286,80 EUR
ar PVN (trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit seši un astoņdesmit centi).
30.Izsoles dalībnieki savu piekrišanu iegādāties izsolāmo mantu par nosaukto cenu apliecina
mutvārdos un rakstiski, parakstoties izsoles dalībnieku sarakstā. Tas tiek fiksēts izsoles gaitas
protokolā.
31.Ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par
notikušu, un kustamā manta tiek pārdota vienīgajam izsoles dalībniekam par summu, kas vienāda
ar nosacītās cenas apmēru un palielinājumu par vienu soli – 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00
centi).
32.Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību iegādāties kustamo mantu par nosacīto
cenu, nosacītā cena palielinās par vienu soli, kas noteikts 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).
33.Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā nosolītā cena tiek
apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.
34.Kustamās mantas izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola
visaugstāko cenu.
35.Ja neviens no izsoles dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo augstāko piedāvāto cenu un fiksē to ar vārdu „pārdots”. Tas nozīmē, kas kustamā manta ir
pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu un izsole ir pabeigta.
36.Ja izsolē piedalās divi vai vairāki dalībnieki un neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles
sākumcenu vai arī cenu, kas izveidojusies palielinot izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu, bet iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta izsoles dalībniekiem. Šādā gadījumā
rīkojuma atkārtota izsole.

VI. Izsoles rezultāti
37.Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu.
38.Komisija apstiprina izsoles protokolu, par ko tiek paziņots izsoles uzvarētājam.
39.Izsoles uzvarētājam, atrēķinot samaksāto nodrošinājumu, nedēļas laikā no izsoles dienas,
jāsamaksā piedāvātā summa par objektu pilnā apmērā.
40.Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts Pirkuma līguma līgumcenā, bet
gadījumā, ja izsoles uzvarētājs nedēļas laikā neveic 39.punktā noteikto maksājumu,
nodrošinājums tiek zaudēts par labu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA”.
41.Pēc 39.punktā noteiktā maksājuma samaksas izsoles rezultāti 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiek
apstiprināti Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA”.
42.Pirkuma līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
43.Pēc Pirkuma līguma noslēgšanas, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu, objekts tiek
nodots izsoles uzvarētājam īpašumā.
44.Ja izsoles uzvarētājs neveic nosolītās cenas samaksu šo noteikumu 39.punktā noteiktajā
termiņā, tiesības nopirkt kustamo mantu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam
augstākās cenas pārsolītajam izsoles dalībniekam.
45.Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par objekta pirkšanu.
46.Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē, saņem atpakaļ iemaksāto nodrošinājumu termiņā
līdz vienam mēnesim.
47.Visus izdevumus, kas saistīti ar kustamās mantas pirkuma – pārdevuma līguma slēgšanu un
reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.
VIII. Noslēguma jautājums
48.Sūdzības par izsoles komisijas darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas
vai izsoles dienas var iesniegt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA valdes loceklim.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA”
Blaumaņa iela 56a, Gulbene,
Gulbenes novads, LV - 4401

PIETEIKUMS
DALĪBAI KUSTAMĀS MANTAS – VIEGLA PASAŽIERA AUTOMAŠINA MERCEDES
BENZ SPRINTER 315 TREŠAJĀ IZSOLĒ

(fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas – nosaukums)
__________________________________________________________________
(personas kods vai reģistrācijas numurs)
__________________________________________________________________
(deklarētā adrese vai juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese)
__________________________________________________________________
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
__________________________________________________________________
(bankas nosaukums, bankas konta numurs)

Ar šo pieteikumu tiek pieteikta dalība automašīnu viegla pasažiera automašīna MERCEDES
BENZ SPRINTER 315 izsolē un apliecināts, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
Pielikumā šādi dokumenti:
1._______________________________________________________________;
2._______________________________________________________________;
3._______________________________________________________________;
4._______________________________________________________________;
5._______________________________________________________________.

______________________

_______________ (vieta, datums)

(paraksts)

