Apstiprināti
ar Aizputes novada domes
2018. gada 28.novembrī
lēmumu Nr.617

Aizputes novada domei piederošas kustamas mantas
Ford Transit
IZSOLES NOTEIKUMI
I.Vispārējie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Aizputes novada domei (turpmāk –
Domei) piederošās kustamās mantas mikroautobusa Ford Transit v/n DZ – 1472
rakstiska izsole.
2. Nekustamā īpašuma, izsoles pamatnosacījumi:
2.1 Atsavināšanas veids - izsolīšana (pārdošana) rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli;
2.2. Izsoles veids - rakstiska izsole, pamatojoties uz dalībnieku rakstisku piedāvājumu;
2.3. Maksāšanas līdzeklis - 100 % (simts procenti) euro (EUR);
2.4 Izsoles sākumcena – 200,00 (divi simti euro un 00 euro centi),
nosolītā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli;
2.5.

Izsoles solis - 20 EUR (divdesmit euro 00 euro centi);

2.6.

Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles
sākumcenas;

2.7. Izsoles vieta – Aizputes novada dome, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456;
2.8.Izsoles sludinājumu publicēt - Domes izdevumā un Domes interneta mājas lapā
www.aizputesnovads.lv
3. Nekustamā īpašuma izsoles organizētājs –Aizputes novada dome.
4. Nekustamā īpašuma izsoles rīkotājs –Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija.
5. Nekustamā īpašuma izsoles protokolu apstiprina izsoles rīkotājs, septiņu dienu laikā
pēc izsoles. Nekustamā īpašuma izsoles rezultātus apstiprina izsoles organizētājs ne
vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visas nosolītās summas nomaksas.
6. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām, izsoles dalībnieki var iesniegt izsoles
organizētājam.
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7. Nekustamā īpašuma izsolē iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti Domes budžeta kontā, kā arī
visi maksājumi ir ieskaitāmi Domes budžeta kontā - AS “SEB” banka LV62UNLA
0012000130425.
8. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, vai arī nosolītājs
nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu.
9. Izsolē var piedalīties tikai tie izsoles dalībnieki, kuri iesnieguši pieteikumu izsoles
sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildījuši šo izsoles noteikumu prasības.
II. Maksājumi
10. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10 % no izsoles sākumcenas.
11. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā summa ir ieskaitīta šo noteikumu
7. punktā norādītajā izsoles organizētāja norēķinu kontā.
12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamo īpašumu nav nosolījuši, nodrošinājuma nauda
tiek atmaksāta piecu darba dienu laikā pēc izsoles.
13. Nosolītajā cenā ir iekļauts solītāja ieskaitītais nodrošinājums. Nosolītā cena tiek
aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.
14. Nosolītā cena, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu (2.7. punkts) samaksājama
14 (četrpadsmit) dienu laikā no notikušās izsoles dienas (ieskaitot izsoles dienu)
pamatojoties uz Aizputes novada domes grāmatvedības izsniegto rēķinu.
15. Ja nosolītājs šī nolikuma 14. punktā norādītajā termiņā nav samaksājis nosolīto cenu,
viņš zaudē iesniegto nodrošinājumu, bet nekustāmā īpašuma atsavināšana tiek
turpināta, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31. panta
nosacījumiem.
16. Izsoles organizētāja rekvizīti:
Aizputes novada dome, Atmodas iela 22, Aizpute,
Aizputes novads, LV-3456
Reģistrācijas numurs LV90000031743
norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425
AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

III. Izsoles vieta un laiks
17. Izsoles dalībniekiem jāiesūta rakstisks pieteikums domē, Atmodas ielā - 22 Aizputē,
LV-3456, vai jānodod personīgi aizzīmogotā konvertā Vienotajā valsts un pašvaldības
klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē, līdz 2018. gada 17.decembrim,
plkst. 16:00.

18. Izsole notiks 2018.gada 18.decembrī plkst. 10.30 Aizputes novada domē, Atmodas
ielā – 22, Aizputē, LV-3456 sēžu zālē.
IV. Izsoles dalībnieku pieteikumu iesniegšana
19. Piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi, kurai izsolei tos iesniedz.
Iesniegumā norāda iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi, telefona
numuru, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku un
piedāvāto summu, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem. Piedāvājumi, kas
neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem.
20. Izsolei netiek reģistrētas tās fiziskās un juridiskās personas, kuras nav nokārtojušas
jebkādus iepriekšējos maksājumus attiecībā pret Domi.
21. Izsoles sludinājumā norādītajā pieteikšanās termiņā, izsoles komisijas priekšsēdētāja
norīkots komisijas loceklis, reģistrē izsoles dalībnieku iesniegtos pieteikumus izsolei.

V. Izsoles norise
22. Ja izsolei piesakās tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu, ja piedāvājumā ir
piedāvāta cena, kas ir par vismaz vienu soli lielāka par sākumcenu.
23. Komisija, atklājot izsoli, nosauc pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un
laiku, kā arī piedāvāto maksu par kustamo mantu. Komisijas locekļi parakstās uz katra
pieteikuma. Izsoles norise tiek protokolēta. Izsoles pretendentiem jāpiedalās izsol.
24. Ja pieteikumā nav iekļauta visa 19.punktā prasītā informācija (t.sk. pielikumi) vai
pieteikumā piedāvātais maksas apmērs ir mazāks par sākumcenu, komisija pieņem
lēmumu par pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un pieteikumu
neizskata.
25. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda
piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles
protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc
visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols.
Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā izsoles noteikumos paredzētajā
termiņā.
26. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki pretendenti piedāvājuši vienādu
augstāko maksu, komisija turpina izsoli par izsoles sākumcenu nosakot pretendentu
nosaukto vienādo augstāko maksu, ar tāda paša apmēra augšupejošu izsoles soli.
Kustamo mantu iegūst pretendents, kurš nosolījis visaugstāko cenu.

27. Izsoles komisija paraksta izsoles protokolu izsoles dienā, pēc izsoles slēgšanas.
28. Nekustamā īpašuma nosolītājam pēc izsoles slēgšanas, jāveic maksājums atbilstoši šo
noteikumu 2.4. punktam.
VI. Iemaksātās dalības maksas un nodrošinājuma atmaksāšanas kārtība
29. Iemaksāto nodrošinājumu atmaksā tiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, kuri
piedalījās izsolē, bet nenosolīja augstāko cenu.
30. Iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā
pēc izsoles.
31. Iemaksāto nodrošinājumu neatmaksā:
31.1. tam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ir piedalījies izsolē un nosolījis
visaugstāko cenu. Šajā gadījumā iemaksātais nodrošinājums tiek iekļauts nosolītajā
cenā;
31.2. tam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis visaugstāko cenu, bet atsakās par to
parakstīties izsoles protokolā;
31.3. tam izsoles dalībniekam, kurš ir nokavējis šī nolikuma 14. punktā noteikto
termiņu.
VII. Mantas nodošana
32. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis visaugstāko cenu un izpildījis šo izsoles noteikumu
prasības, kustamā manta tiek nodota ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
33. Nosolītās kustamās mantas pieņemšanas – nodošanas aktu organizētāja vārdā paraksta
Domes izpilddirektors.
34. Kustamās mantas nosolītājam, septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
jāparaksta nosolītās mantas pieņemšanas nodošanas akts.
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