KUSTAMĀS MANTAS IZSOLES NOTEIKUMI
1. INFORMĀCIJA PAR ATSAVINĀMO KUSTAMO MANTU
1.Vieglā pasažieru mikroautobuss FORD TOURNEO CUSTOM, reģistrācijas Nr. JT2538, turpmāk
tekstā kopā – izsolāmais objekts.
2.IZSOLES RĪKOTĀJS – Salacgrīvas ostas pārvaldes īpašumu atsavināšanas komisija (turpmāk tekstā
- IZSOLES RĪKOTĀJS).
3. IZSOLĀMĀ OBJEKTA SĀKUMCENA, VEIDS, RAKSTUROJUMS
3.1. Izsolāmā objekta sākumcena – 16 000 euro,- (sešpadsmit tūkstoši euro), t.sk. valstī noteiktais 21%
PVN.
3.2. Izsoles veids - atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3.3. Izsoles solis – 100,- euro (viens simts euro).
3.4. Izsolāmā objekta raksturojums:
Marka, modelis

FORD TOURNEO CUSTOM

Reģistrācijas numurs

JT2538

Šasijas nr.

Izgatavošanas gads, pirmā reģistrācija

WFO3XXTTG3EM54653
Vieglais pasažieru mikroautobuss, 9
sēdvietas
2014

Motora tilpums

2198 m3

Motora jauda

92 Kw

Degvielas veids

Dīzeļdegviela

Transmisijas veids

6 pakāpju manuālā

Nobraukums

83 000 km1

Tips

4. INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANAS KĀRTĪBA
Sludinājums par izsoli publicējams laikrakstos “Latvijas vēstnesis” un „Auseklis” , Salacgrīvas ostas
pārvaldes mājas lapā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles sākuma.
5. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
5.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc pirmās publikācijas.
5.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019.gada 28.oktobrī plkst. 17.00. Izsole notiek 2019.gada
29.oktobrī plkst.11.00 Salacgrīvā, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvas ostas pārvaldes telpā.
5.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem iepazīties mājas lapā www.salacgrivaport.lv sadaļā – izsoles vai
ierodoties personīgi Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīva.
5.4. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīva, tālr.
64071111, vai dalībniekam nosūtot pieteikuma dokumentus pa pastu vai elektroniski uz e-pastu:
port@salacgrivaport.lv.
5.5. Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita:
1

aptuvenais nobraukums izsoles dienā

5.5.1. Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā AS Citadeles banka, kods PARXLV22, konts
LV98PARX0002241940023 dalības maksu – 20 euro (tai skaitā PVN 21%);
5.5.2. nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas.
5.6. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusies izsolei un līdz
2019.gada 28.oktobrim plkst. 17.00. un Salacgrīvas ostas pārvaldē iesniegusi šādus dokumentus:
5.6.1. Reģistrējoties izsolei, fiziskai personai jāiesniedz pieteikumu, kurā norāda:
5.6.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi;
5.6.1.2. personu apliecinoša dokuments (jāuzrāda);
5.6.1.3. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
5.6.1.4. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu.
5.6.2. Reģistrējoties izsolei, Latvijā reģistrēta juridiskai personai jāiesniedz pieteikums, kurā norāda:
5.6.2.1. nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi;
5.6.2.2. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
5.6.2.3. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu.
5.6.2.4. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo juridisko personu izsoles procesā.
5.7. Ja izsoles dalības pretendents ir ievērojis šo noteikumu 5.6. punkta nosacījumus, tad tas tiek reģistrēts
kā izsoles dalībnieks, izsoles rīkotājam sastādot to personu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles
priekšnoteikumus. Izsoles dalībnieku reģistrē sarakstā, kurā norāda šādas ziņas:
5.7.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs;
5.7.2. juridiskai personai pilns nosaukums, bet fiziskai personai vārds, uzvārds;
5.7.3. juridiskai personai reģistrācijas numurs, bet fiziskai personai personas kods;
5.7.4. adrese un tālruņa numurs;
5.7.5. atzīme par izsoles dalības maksas un drošības naudas samaksu.
5.8. Izsoles dalības pretendents netiek reģistrēts, ja :
5.8.1. nav ievērojis pieteikšanās termiņus;
5.8.2. nav uzrādījis un iesniedzis 5.6.punktā minētos dokumentus.
6. IZSOLES NORISE
6.1. Pirms izsoles sākšanās, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus.
6.2. Pirms izsoles sākšanās, izsoles dalībnieki rakstveidā apliecina, ka ir iepazinušies ar izsolāmās mantas
stāvokli dabā un, ka šajā sakarā neizvirzīs nekādas pretenzijas pret Izsoles rīkotāju.
6.3. Atklājot izsoli, izsoles rīkotājs sastāda dalībnieku sarakstu.
6.4. Ja uz izsoli nav ieradies neviens dalībnieks, izsole nenotiek. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies
uz izsoli, 10 darba dienu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums. Dalības maksas netiek atmaksāta.
6.5. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums, kā arī
solītāja pārstāvja vārds un uzvārds, kā arī izsoles objekta nosaukums, uz kura izsoli dalībnieks ir
pieteicies. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu, par kādu tas ir gatavs pirkt izsoles objektu.
6.6. Izsoles beigās Izsoles komisijas protokolists aizpilda izsoles protokolu (pielikums Nr.1).
6.7. Izsoles dalībnieki sola ar reģistrācijas kartītes palīdzību. Izsoles vadītājs paziņo pirmā solītāja
reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura
piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.
6.8. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai
savu reģistrācijas apliecību (Pielikums Nr.2), un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas
atbilstību nosolītai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai
uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc
izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības
maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties
izsolāmo objektu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai viens

dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo objektu par viņa nosolīto cenu, par kuru tas ir parakstījies
izsoles dalībnieku sarakstā.
6.9. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas,
jāsamaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājuma naudu, izsoles
komisijas norādītajā kontā.
6.10. Ja izsoles dalībnieks 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas nav izsoles komisijas norādītajā
kontā iemaksājis šo noteikumu 6.9. punktā minēto summu, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Dalības maksa un nodrošinājums netiek atmaksāts.
6.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsoles objektu, drošības nauda tiek
atmaksāta desmit darba dienu laikā no izsoles dienas. Dalības maksa netiek atmaksāta.
6.12. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, ostas valdes lēmuma projektu
par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Izsoles protokolu apstiprina izsoles komisijas
priekšsēdētājs. Ostas valde apstiprina izsoles rezultātus pēc šo noteikumu 6.9.punktā paredzēto
maksājumu nokārtošanas.
6.13. Pēc maksājuma uzdevuma, kas apliecina izsoles objekta pirkuma cenas samaksu, iesniegšanas
pārdevējam, starp ostas pārvaldi un nosolītāju tiek parakstīts automašīnas pirkuma līgums (pielikums
Nr.3). Visas izmaksas, kas saistītas ar automašīnas pārreģistrāciju uz nosolītāja vārda sedz nosolītājs no
saviem līdzekļiem.
6.14. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
6.14.1. noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
6.14.2. konstatēti šo noteikumu pārkāpumi;
6.14.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
6.15. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem tiek atmaksāta drošības nauda, izņemot
6.10.punktā minētos gadījumus.
6.16. Pirms izsoles tās dalībnieki ir tiesīgi iepazīties ar izsolāmā objekta mantas stāvokli dabā un
izsolāmās objekta tehnisko stāvokli, to apskates laiku saskaņojot ar izsoles rīkotāja nozīmētu pārstāvi Normundu Tiesnesi (tālr. 26168869) līdz 2019.gada 28.oktobrim plkst.17.00.
7. Izsolāmās mantas pieņemšana un nodošana
7.1. Izsolāmais objekts tiek pārdots bez garantijas saistībām.
7.2. Izsolāmā objekta stāvoklis pircējam ir zināms, un viņš šajā sakarā apņemas neizvirzīt nekādas
pretenzijas pret Izsoles rīkotāju.

Salacgrīvas ostas pārvaldes īpašuma
atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs:

_________________Ivo Īstenais

Īpašuma atsavināšanas komisijas locekļi:

_________________Normunds Tiesnesis
_________________ Kristaps Močāns
_________________ Edgars Vijups
_________________Andris Bērziņš

Pielikums Nr.1
SALACGRĪVAS OSTAS PĀRVALDE
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS KOMISIJA
Pērnavas iela 3, Salacgrīva
IZSOLES PROTOKOLS Nr. ____
Izsoles vieta un datums _________________________________________________
Izsolāmās kustamās mantas raksturojums –
Izsolāmās kustamās mantas sākumcena ____________________________________________
(summa cipariem un vārdiem)

Izsoles veids - atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis___________________________________________________________
(summa cipariem un vārdiem)

Izsolē piedāvātā visaugstākā cena _________________________________________
(summa cipariem un vārdiem)

Izsoles dalībnieks, kurš par izsoles objektu nosolījis visaugstāko cenu
_____________________________________________________________________
(vārds, uzvārds un reģistrācijas kartītes numurs)

Nosolītājs apņemas samaksāt visu summu, ievērojot šādus noteikumus.
Samaksa par automašīnu FORD TOURNEO CUSTOM, valsts reģistrācijas JT2538, veicama 14
(četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas. Par automašīnu jāsamaksā summa EUR ………………….
(summa vārdiem), ko veido starpība starp nosolīto cenu EUR …………………. (summa vārdiem) un
iemaksāto nodrošinājuma naudu EUR …………………. (summa vārdiem). Nauda jāiemaksā Salacgrīvas
ostas pārvaldes kontā AS Citadeles banka, kods PARXLV22, konts LV98PARX0002241940023.
Izsoles vadītājs ______________________

_____________________________

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Protokolists _________________________
vārds, uzvārds)

_____________________________
(paraksts)

Kustamās mantas nosolītājs _______________________
(vārds, uzvārds)

_______________

Pielikums Nr.2
SALACGRĪVAS OSTAS PĀRVALDE
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS KOMISIJA
Pērnavas iela 3, Salacgrīva

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr. _____________

(izsoles dalībnieka (pilnvarotā pārstāvja) vārds, uzvārds)

(adrese, tālruņa numurs)

Nomaksājis dalības
maksu
_________________________________________________________________________
(summa cipariem un vārdiem)

un nodrošinājuma naudu
_____________________________________________________________________
(summa cipariem un vārdiem)

un ieguvis tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2019.gada 29.oktobrī plkst.11.00 Salacgrīvā, Pērnavas
ielā 3, un kur tiks izsolīta automašīna FORD TOURNEO CUSTOM, reģistrācijas Nr JT 2538, šasijas
Nr. WFO3XXTTG3EM54653, izlaiduma gads 2014.
Izsolāmās kustamās mantas sākumcena

____________________________________________
(summa cipariem un vārdiem)

Apliecība izdota ______________________________________________________
(vieta, diena un stunda)

Reģistrators ________________________
(vārds, uzvārds)

___________________________
(paraksts)

Pielikums Nr.3
AUTOMAŠĪNAS PIRKUMA LĪGUMS
Salacgrīvā, 2019.gada ____________
Salacgrīvas ostas pārvalde, reģ. 90000462446 , kuru saskaņā ar iestādes nolikumu pārstāv priekšnieks Ivo
Īstenais, turpmāk tekstā saukts – Pārdevējs no vienas puses, un
_____________________________________ turpmāk tekstā saukts - Pircējs, no otras puses, vienojas
par sekojošo:
I.

Līguma priekšmets.

1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevējam piederošo kustamo mantu: automašīnu FORD
TOURNEO CUSTOM, valsts reģistrācijas Nr. JT 2538, šasijas Nr. WFO3XXTTG3EM54653,
izlaiduma gads – 2014, turpmāk tekstā– Automašīna.
2. Pārdevēja īpašuma tiesības apliecina _______.gada _____________ izdotā transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecība nr.________.
II. Līguma spēkā esamība un darbības termiņš.
3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un pilnā apjomā darbojas līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
4. Pusēm nav tiesību atkāpties no šī Līguma saistību izpildes, un tās ir saistošas Pušu tiesību un saistību
pārņēmējiem.
Automašīnas pirkuma cena un norēķina kārtība.

II.

5. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Automašīnu par brīvu cenu EUR – ____________ (summa
vārdiem), turpmāk tekstā saukta „Pirkuma cena”.
6. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka Pircējs par Automašīnu pilnībā ir samaksājis Pārdevējam
Pirkuma cenu, atbilstoši ar pārskaitījumu to iemaksājot Pārdevēja norēķinu kontā. Pirkuma cenas
samaksas faktu apliecina šāds dokuments:
_______________________________________________
III.

Kārtība, kādā Automašīna pāriet Pircēja īpašumā un izdevumi.

7. Automašīnas īpašuma tiesības no Pārdevēja pāriet Pircējam pēc šā Līguma 5.punktā norādītās Pirkuma
cenas pilnīgas samaksas izdarīšanas.
8. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem
Automašīnu un tā reģistrācijas apliecības oriģinālu, Pusēm parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu.
9. Ar Līguma 8.punktā minētā Automašīnas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi
Automašīna pāriet Pircēja valdījumā un lietošanā reizē ar visām no transportlīdzekļa valdījuma un
lietošanas izrietošajām tiesībām un pienākumiem, kā arī notikumu, kā rezultātā Automašīna tiktu
bojāta vai ietu bojā, riskiem.
IV.

Pušu tiesības, pienākumi un apliecinājumi.

10.
Pārdevējs apliecina, ka Līguma noslēgšanas brīdī Līguma priekšmets:
10.1. ir pilnīgs un neaprobežots viņa īpašums un nav strīdus objekts;
10.2. nav iznomāts vai citā veidā nodots lietošanā trešajām personām.

11. Pārdevējam nav tiesību Automašīnu atsavināt vai nodot trešajām personām, kā arī apgrūtināt
Automašīnu ar parādiem un saistībām, kas traucē Pircējam veikt tā pārreģistrāciju uz sava vārda
atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
12. Pārdevējam nav zināmas trešo personu tiesības vai lietu tiesiskas prasības, kuras varētu kavēt
Automašīnas īpašuma tiesību pāreju uz Pircēju, vai uz kuru pamata Automašīna no Pircēja varētu tikt
attiesāta.
13. Automašīna tiek nodota Pircējam bez jebkādām ekspluatācijas vai cita veida garantijām no Pārdevēja
puses, tā esošajā stāvoklī, ar kuru Pircējs ir pilnībā iepazinies, un tas viņam ir zināms. Pircējs
apliecina, ka tam Līguma izpildes gaitā vai pēc tā darbības beigām nav un nebūs pretenziju pret
Pārdevēju par Automašīnas tiesisko statusu, tehnisko stāvokli vai citām pirkuma priekšmeta
pazīmēm.
14. Pircējs apmaksā ar Automašīnas reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības departamentā saistītos
izdevumus. Automašīna tiek pārreģistrēta uz Pircēja vārda ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas laikā pēc
šī līguma noslēgšanas, ko veic Pircējs bez Pārdevēja klātbūtnes un speciālajām pilnvarām.
V. Pušu atbildība un strīdu risināšana.
15. Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu un LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.
16. Puses apņemas atlīdzināt viena otrai zaudējumus, kas radušies līgumsaistību neizpildes vai
nepienācīgas izpildes dēļ.
17. Strīdus, ko Puses nevar atrisināt savstarpēju sarunu ceļā, tās risina tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VI. Nobeiguma noteikumi.
18. Visos gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem LR
Civillikuma un citiem tiesību aktu noteikumiem.
19. Visi paziņojumi un cita veida korespondence, ko Puses nosūta viena otrai saistībā ar šo Līgumu, ir
jābūt rakstiskai un nosūtāma saņēmējam pa pastu ierakstītā vēstulē uz Pušu paziņotām adresēm, vai
nodotai saņēmējam personīgi pret parakstu vai ar kurjerpastu. Sūtot pa pastu ierakstītu sūtījumu,
paziņojums uzskatāms par nodotu adresātam septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
20. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
VII. PUŠU rekvizīti un paraksti
Pārdevējs:
Salacgrīvas ostas pārvalde
Pērnavas iela 3, Salacgrīva, LV-4033
Reģ. Nr. 90000462446
A/S Citadeles banka
Konts Nr. LV98PARX0002241940023
Kods PARXLV22

Pircējs:

