SALACGRĪVAS OSTAS PĀRVALDES KUSTAMĀS MANTAS –– VIEGLĀS
AUTOMAŠĪNAS HONDA CRV (REĢISTRĀCIJAS NR. JP4875) ATSAVINĀŠANAS –
PĀRDOŠANAS PAR BRĪVU CENU, NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama Salacgrīvas ostas pārvaldei piederošās
kustamās mantas –– vieglās automašīnas HONDA CRV (reģistrācijas Nr. JP4875)
(turpmāk tekstā– AUTOMAŠĪNA) atsavināšana.
AUTOMAŠĪNA tiek atsavināta - pārdota par brīvu cenu EUR 13 500 EUR (trīspadsmit
tūkstoši pieci simti eiro), tai skaitā valstī noteiktais PVN. Maksāšanas līdzekļi - 100% eiro.
Kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu organizē Salacgrīvas ostas pārvaldes īpašuma
atsavināšanas komisija, turpmāk tekstā – „Komisija”.
Sludinājums par AUTOMAŠĪNAS pārdošanu par brīvu cenu ievietojams sludinājumu
portālā www.ss.lv, Salacgrīvas ostas pārvaldes mājas lapā www.salacgrivaport.lv un
laikrakstā “Auseklis”.
2. AUTOMAŠĪNAS RAKSTUROJUMS

2.1.
2.2.

Marka, modelis

HONDA CRV

Reģistrācijas numurs

JP4875

Šasijas nr.

SHSRE589OEUOO2578

Tips

Vieglais pasažieru

Izgatavošanas gads

2014

Motora tilpums

1997 m3

Motora jauda

114 kW

Degvielas veids

Benzīns

Transmisijas veids

Automāts

Nobraukums

110 450 km

Tehniskā apskate

Līdz 21.07.2020.

AUTOMAŠĪNAI netiek noteikts garantijas termiņš.
AUTOMAŠĪNU var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 29262429.
3. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN REĢISTRĒŠANA

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Atsavināmās AUTOMAŠĪNAS pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura
saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā
īpašumā transportlīdzekli.
Pieteikumu (1. pielikums) iesniegšanas laiks no 2019. gada 1.oktobra līdz 8.oktobrim plkst.
1000, Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, darba dienās, laikā no plkst.
8:30 līdz 17:00, tālrunis 29262429.
Pieteikumu var iesniegt arī nosūtot pa pastu, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem
par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz e-pastu port@salacgrivaport.lv .
Pa pastu iesūtīto dokumentu iesniegšanas laiks tiks uzskatīts saņemtā pasta reģistrācijas
laiks Salacgrīvas ostas pārvaldē.

3.5. Pieteikumā jāiesniedz šādi dokumenti:
3.5.1. fiziskai personai:
3.5.1.1.
pieteikums par AUTOMAŠĪNAS pirkšanu par brīvu cenu;
3.5.1.2.
personu apliecinoša dokumenta kopija (personu apliecinošs dokumenta oriģināls
jāuzrāda pie līguma noslēgšanas vai izsoles gadījumā izsoles dienā;
3.5.2. juridiskai personai:
3.5.2.1.
pieteikums par AUTOMAŠĪNAS pirkšanu par brīvu cenu;
3.5.2.2.
pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja to pārstāv persona, kurai nav statūtos
noteiktās pārstāvības tiesības;
3.6. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.5.punkta un tā apakšpunktu prasības, tā tiek
reģistrēta pircēju reģistrācijas lapā, kurā norāda: Pieteikuma iesniegšanas laiks, kārtas
numuru; fiziskai persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi.
3.7. Pretendents netiek reģistrēts, ja:
3.7.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos
dokumentus;
3.7.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš.
4. PRETENDENTA ATLASE PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAI
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Ja noteiktajā termiņā, AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens
pretendents, komisija trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par
AUTOMAŠĪNAS pircēju un izsniedz pretendentam izziņu par norēķinu veikšanu
(pielikums Nr.2).
Ja noteiktajā termiņā ir iesniegti un reģistrēti vairāk kā viens pieteikums AUTOMAŠĪNAS
pirkšanai par brīvu cenu, starp šīm personām 2019.gada 11.oktobrī plkst. 11.00 rīkojama
izsole atbilstoši AUTOMAŠĪNAS pārdošanas par brīvu cenu izsoles noteikumiem.
Pretendentiem turpmākā dalība atsavināšanas procedūrā, piedaloties izsolē jāapstiprina līdz
2019.gada 10.oktobrim plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu atbilstoši Salacgrīvas ostas
pārvaldes kustamās mantas – automašīnas HONDA CRV pārdošanas par brīvu cenu izsoles
noteikumiem.
Ja neviens pretendents neapstiprina dalību izsolē, AUTOMAŠĪNA tiek pārdota
pretendentam, kurš pirmais iesniedzis pieteikumu un reģistrēts AUTOMAŠĪNAS pirkšanai
par brīvu cenu.
Ja noteiktajā termiņā dalībai izsolē ir pieteicies tikai viens pretendents, izsole netiek rīkota,
un AUTOMAŠĪNA tiek pārdota pretendentam par šo noteikumu 1.2.punktā noteikto brīvo
cenu.
Pircējam pirkuma cenas samaksa jāveic 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc izziņas norēķinu
veikšanai (pielikums Nr.2) saņemšanas, vai, izsoles gadījumā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā
pēc izsoles dienā izsoles protokola (pielikums Nr.3) parakstīšanas, iemaksājot visu pirkuma
cenu Salacgrīvas ostas pārvaldes bankas kontā AS Citadeles banka, kods PARXLV22,
konts LV98PARX0002241940023 ar atzīmi “Automašīnas HONDA CRV ar valsts
reģistrācijas Nr. JP 4875 pirkums par brīvu cenu”.
Pēc maksājuma uzdevuma, kas apliecina AUTOMAŠĪNAS pirkuma cenas samaksu,
iesniegšanas pārdevējam, starp pārdevēju un pircēju tiek parakstīts AUTOMAŠĪNAS
pirkuma līgums (pielikums Nr.4). Visas izmaksas, kas saistītas ar AUTOMAŠĪNAS
pārreģistrāciju uz pircēja vārda sedz pircējs no saviem līdzekļiem.
Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas samaksu,
uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesībām. Šādā gadījumā
komisija atsavināšanas protokolā izdara attiecīgu ierakstu par atsavināšanas procedūras
pabeigšanu bez rezultāta.
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4.9.

Persona, kura ir atteikusies no AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesībām, nav tiesību iesniegt
atkārtotu pieteikumu AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu.
5. IZSOLES KĀRTĪBA

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit eiro 00 centi).
Pirms izsoles Komisija pēc personas apliecinoša dokumenta pārbauda dalībnieka vai tā
pilnvarotās personas personību un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar
pieteikumu reģistrācijas sarakstu un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru.
5.4. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks.
5.5. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas
sastāvu un informē par izsoles norises kārtību.
5.6. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. Solīšana sākas no
AUTOMAŠĪNAS brīvās cenas. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo
visas komisijas un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi
komisijas locekļi.
5.7. Solīšana notiek tikai pa Noteikumos noteikto izsoles soli.
5.8. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Komisijas
priekšsēdētājs paziņo solītāja numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē
to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena AUTOMAŠĪNA ir pārdota
personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka numurs un solītā cena tiek ierakstīti
protokolā.
5.9. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles
komisijai savu solīšanas karti un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas
atbilstību nosolītajai cenai.
5.10. Pēc izsoles AUTOMAŠĪNAS pārdošana notiek saskaņā ar šī nolikuma 4.6., 4.7.punkta
nosacījumam.
5.11. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
5.11.1. noteiktajā laikā neviens dalībnieks uz izsoli neierodas;
5.11.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu – EUR 13 500.
5.1.
5.2.
5.3.

6. NENOTIKUSI PĀRDOŠANA
6.1. Atsavināšana - pārdošana par brīvu cenu atzīstama par nenotikušu:
6.1.1. noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents;
6.1.2. pretendents, kurš ieguvis AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesības, nav veicis pirkuma maksas
samaksu noteiktajā termiņā;
6.1.3. atsavināšana nav uzsākta vai tikusi pārtraukta tehnisku iemeslu dēļ.
6.2. Ja atsavināšana atzīta par nenotikušu, Salacgrīvas ostas pārvaldes īpašuma atsavināšanas
komisija rīkojas atbilstoši ostas valdes lēmumam par AUTOMAŠĪNAS pārdošanu par brīvu
cenu.
7. REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
7.1. Atsavināšanas rezultātus apstiprina Salacgrīvas ostas valde pēc pirkuma līguma noslēgšanas.
Pielikumi:
Pielikums Nr.1 “Pieteikums”;
Pielikums Nr.2 “Izziņa par norēķinu veikšanu”;
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Pielikums Nr.3 “Izsoles protokols”;
Pielikums Nr.4 “Automašīnas pirkuma līgums”;

Salacgrīvas ostas pārvaldes īpašuma
atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs:

_________________Ivo Īstenais

Īpašuma atsavināšanas komisijas locekļi:

_________________Normunds Tiesnesis
_________________ Kristaps Močāns
_________________ Edgars Vijups
_________________Andris Bērziņš
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Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS AUTOMAŠĪNAS HONDA CRV AR VALSTS
REĢISTRĀCIJAS NR. JP 4875 PIRKUMAM PAR BRĪVU CENU

Salacgrīva,
2019.gada „_____”.______________
_________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds/ juridiskās personas nosaukums)
personas kods/reģistrācijas numurs: __________________________________
deklarētās dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese:
_________________________________________
faktiskās dzīves vietas adrese (norāda, ja tā nav deklarētās dzīves vietas adrese):
_________________________________________________________________________
e-pasts, tālrunis: _____________________________________________
bankas konta rekvizīti: ______________________________________________________
(konta numurs, bankas nosaukums, kods)
______________________________________________________________________
piesaka dalību Salacgrīvas ostas pārvaldes kustamās mantas – automašīnas HONDA CRV, valsts
reģistrācijas Nr. JP 4875 atsavināšanu un apliecina, kas ir iepazinies ar Salacgrīvas ostas pārvaldes
kustamās mantas – automašīnas HONDA CRV atsavināšanas - pārdošanas par brīvu cenu
noteikumiem, kurus apņemas ievērot.
Iesniedzot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar automašīnas HONDA CRV
valsts reģistrācijas Nr. JP 4875, tehnisko stāvokli, un par to neizvirza un turpmāk neizvirzīs
nekādas pretenzijas pret Salacgrīvas ostas pārvaldi.
Iesniedzot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka vēlas nopirkt automašīnu HONDA CRV, valsts
reģistrācijas Nr. JP 4875 par brīvu cenu EUR ………. (summa vārdiem) un pretendenta rīcībā ir
pietiekami finanšu līdzekļi pirkuma cenas samaksai nolikumā noteiktajā termiņā.
Pieteikumam pievienoti (atzīmēt ar „X”):
___ Personu apliecinoša dokumenta kopija (oriģinālu uzrāda pie līguma slēgšanas vai izsoles
dienā);
___ juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā
un pārstāvēt izsolē apliecinošs dokuments un pases kopija;

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts)
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Pielikums Nr.2

IZZIŅA PAR NORĒĶINU VEIKŠANU
Salacgrīva
2019.gada ________________________________
__________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods/ juridiskās personas nosaukums, reģ. numurs)
2019.gada _________________________________________ reģistrēts kā Salacgrīvas ostas
pārvaldes, reģ. Nr.90000462446, juridiskā adrese: Pērnavas iela 3, Salacgrīva, atsavināšanai
nodotās kustamās mantas automašīnas HONDA CRV, valsts reģistrācijas Nr. JP 4875 pircējs
atbilstoši Salacgrīvas ostas pārvaldes kustamās mantas – automašīnas HONDA CRV
atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem,
Automašīnas HONDA CRV, valsts reģistrācijas Nr. JP 4875 tiek pārdota par brīvu cenu – EUR
______________________ (summa vārdiem).
Pirkuma cena – EUR __________________________ (summa vārdiem) jāsamaksā līdz
________________________________ iemaksājot visu pirkuma cenu, Salacgrīvas ostas
pārvaldes bankas kontā AS Citadeles banka, kods PARXLV22, konts LV98PARX0002241940023
ar atzīmi “Automašīnas HONDA CRV ar valsts reģistrācijas Nr. JP 4875 pirkums par brīvu cenu”,
un jāiesniedz bankas apliecināts maksājuma uzdevums.
Salacgrīvas ostas pārvaldes īpašuma
atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs _____________________________________
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Pielikums Nr.3

SALACGRĪVAS OSTAS PĀRVALDE
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS KOMISIJA
Pērnavas iela 3, Salacgrīva
IZSOLES PROTOKOLS Nr. ____
Izsoles vieta un datums _________________________________________________
Izsolāmās kustamās mantas raksturojums –
Izsolāmās kustamās mantas nosacītā cena ____________________________________________
(summa cipariem un vārdiem)
Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis_______50 Eiro (Piecdesmit eiro)_________
(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 tiek veikta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas, iemaksājot visu pirkuma cenu,
Salacgrīvas ostas pārvaldes bankas kontā AS Citadeles banka, kods PARXLV22, konts
LV98PARX0002241940023 ar atzīmi “Automašīnas HONDA CRV ar valsts reģistrācijas Nr. JP
4875 pirkums par brīvu cenu”.

Izsoles vadītājs ______________________
(vārds, uzvārds)
Protokolists _________________________
vārds, uzvārds)

_____________________________
(paraksts)
_____________________________
(paraksts)

Kustamās mantas nosolītājs _______________________
(vārds, uzvārds)

_______________
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Pielikums Nr.4
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 HONDA
CRV, valsts reģistrācijas Nr. JP 4875, šasijas Nr. SHSRE589OEUOO2578, 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 nodošanaspieņemšanas 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;
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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:
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