KUSTAMĀS MANTAS IZSOLES NOTEIKUMI
Salacgrīva, 2016.gada 26.septembrī.
1. INFORMĀCIJA PAR ATSAVINĀMO KUSTAMO MANTU
1.1. Motorjahta “Pērse”, Reģ.Nr. 4001, dīzeļdzinējs 3D6S 110Kw, 1980.gada
izlaidums; turpmāk tekstā kopā – Izsolāmais objekts.
2. IZSOLES RĪKOTĀJS – Salacgrīvas ostas pārvalde, turpmāk tekstā – Izsoles
rīkotājs.
3. IZSOLES VEIDS – mutiska izsole ar augšupejošu soli, turpmāk tekstā - Izsole.
4. IZSOLĀMO OBJEKTU NOSACĪTĀ CENA, MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻI
4.1. Izsolāmo objektu nosacītā cena –
4.1.1. Motorjahta “Pērse”, Reģ.Nr. 4001 – 10 000 EUR (Saskaņā ar novērtējumu.)
4.2. Maksāšanas līdzeklis - Eiro.
4.3. Izsoles solis –
4.3.1. izsoles solis par izsoles objektu Motorjahtu “Pērse”– 250 EUR;
5. INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANAS KĀRTĪBA
Sludinājumi par izsoli publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Auseklis”,
Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē www.salacgrivaport.lv .
6. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
6.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc pirmās sludinājuma publicēšanas
dienas www.salacgrivaport.lv .
6.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2016.gada 04.novembrī plkst.09.00.
Izsole notiek 2016.gada 04.novembrī plkst.10.00 Salacgrīvā, Pērnavas iela 3,
Salacgrīvas ostas pārvaldes telpās.
6.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta
Salacgrīvas ostas pārvaldes telpās darba dienās no pulksten 08.30 līdz 17.00, tālr.
64071110.
6.4. Izsoles pretendentam jāpārskaita:
6.4.1. dalības maksa 30.00 EUR Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā AS Citadeles
banka, kods PARXLV22, konts LV98PARX0002241940023;
6.4.2. nodrošinājuma naudu 1000.00 EUR Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā AS
Citadeles banka, kods PARXLV22, konts LV98PARX0002241940023;
6.5. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura
reģistrējusies izsolei un līdz 2016.gada 04.novembrī plkst. 09.00. Salacgrīvas ostas
pārvaldē iesniegusi šādus dokumentus:
6.5.1. juridiska persona:
6.5.1.1. Uzņēmuma reģistra izdotās reģistrācijas apliecības kopiju;
6.5.1.2. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo juridisko
personu izsoles procesā;
6.5.1.3. kvīts, kas apliecina dalības maksas samaksu;
6.5.1.4. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
6.5. 2. fiziska persona :
6.5.2.1. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
6.5.2.2. kvīti, kas apliecina dalības maksas samaksu;
6.5.2.3. kvīti par nodrošinājuma naudas samaksu.
6.6. Ja izsoles dalības pretendents ir ievērojis šo noteikumu 6.5. 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 :
6.6.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs;
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6.6.2. juridiskai personai pilns nosaukums, bet fiziskai personai vārds, uzvārds;
6.6.3. juridiskai personai reģistrācijas numurs, bet fiziskai personai personas kods;
6.6.4. ja nepieciešams, sarakstam pievieno: fiziskās personas pārstāvja notariāli vai
bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru un personu identificējoša dokumenta datus,
juridiskās personas pārstāvja pilnvaras oriģināleksemplāru un personu identificējoša
dokumenta datus;
6.6.5. adrese un tālruņa numurs;
6.6.6. atzīme par izsoles dalības maksas un drošības naudas samaksu.
6.7. Izsoles dalības pretendents netiek reģistrēts, ja :
6.7.1. nav ievērojis pieteikšanās termiņus;
6.7.2. nav uzrādījis un iesniedzis 6.5.punktā minētos dokumentus;
7. IZSOLES NORISE
7.1. Pirms izsoles sākšanās tās dalībnieki paraksta izsoles noteikumus.
7.2. Pirms izsoles sākšanās tās dalībnieki rakstveidā apliecina, ka ir iepazinušies ar
izsolāmā objekta (uz kuras izsoli izsoles dalībnieks ir pietecies) stāvokli dabā un ka
par šo īpašumu tas neizvirza un turpmāk neizvirzīs nekādas pretenzijas pret Izsoles
rīkotāju. (Pielikums Nr.3)
7.3. Atklājot izsoli, izsoles rīkotājs sastāda dalībnieku sarakstu. (Pielikums Nr.4.)
7.4. Ja uz izsoli nav ieradies neviens dalībnieks, izsole nenotiek. Izsoles dalībniekiem,
kuri nav ieradušies uz izsoli, 10 darba dienu laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma
nauda. Dalības maksa netiek atmaksāta.
7.5. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai
nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja vārds un uzvārds.
7.6. Izsoles komisija dalībnieku sarakstā (Pielikums Nr.4) izsoles laikā fiksē katra
dalībnieka solīto cenu. Izsoles beigās dalībnieki paraksta izsoles dalībnieku sarakstā
fiksēto savu pēdējo solīto cenu, par kādu tas ir gatavs pirkt izsoles objektu.
7.7. Izsoles beigās Izsoles komisijas protokolists aizpilda izsoles protokolu (pielikums
Nr.1).
7.8. 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.
7.9. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties
uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību (Pielikums Nr.2), un ar savu
parakstu izsoles protokolā (Pielikums Nr.1) apliecina tajā norādītās cenas atbilstību
nosolītai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles
komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, tiek uzskatīts,
ka 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.
7.10. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, septiņu dienu laikā no
izsoles dienas izsoles komisijas norādītajā kontā jāsamaksā summa, ko veido starpība
starp nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājuma naudu.
7.11. Ja izsoles dalībnieks septiņu dienu laikā no izsoles dienas nav izsoles komisijas
norādītajā kontā iemaksājis šo noteikumu 7.10. punktā minēto summu, viņš zaudē
tiesības uz nosolīto objektu. Dalības maksa un nodrošinājums netiek atmaksāts.
7.12. 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.
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7.13. Nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
jāparaksta izsoles objekta pirkuma līgums.
7.14. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
7.14.1. noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
7.14.2. konstatēti šo noteikumu pārkāpumi no dalībnieku puses;
7.14.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī nosolītājs nav
samaksājis nosolīto cenu.
7.15. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem izsoles komisija.
7.16. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem tiek atmaksāta
nodrošinājuma nauda, izņemot 7.10.punktā minētos gadījumus.
7.17. 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 pa tel. 26168869, līdz 2016.gada 04.novembra
plkst.09.00.
7.18. Sūdzības par izsoles rīkotāju darbībām var iesniegt Salacgrīvas ostas pārvaldē.
8. Izsolāmās mantas pieņemšana un nodošana
8.1. Izsolāmie objekti tiek pārdoti bez garantijas saistībām.
8.2. Izsolāmo objektu mantas stāvoklis Pircējam ir zināms un viņš šajā sakarā
apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas pret Izsoles rīkotāju.
8.3. Desmit darba dienu laikā pēc pilnas apmaksas veikšanas Salacgrīvas ostas
pārvalde nodrošina Latvijas kuģu reģistrā reģistrēto izsoles objektu noņemšanu no
Latvijas kuģu reģistra reģistrācijas uzskaites.
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