
VW Transporter 

  IZSOLES NOTEIKUMI 
Atbilstoši likuma 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 10. pantam 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Vieglais „VW Transporter”, turpmāk tekstā – Automašīna, izsoles noteikumi, 
turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Automašīnas izsole, 
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam. 
1.2. Automašīnas atsavināšanas veids – izsole ar augšupejošu soli. 
1.3. Izsoli organizē Alsungas novada domes iepirkumu, izsoles un konkursu, 
pamatlīdzekļu novērtēšanas un norakstīšanas komisija , turpmāk tekstā – komisija. 
1.4. Automašīnas izsole notiek Alsungas novada domē Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 
novadā 2017. gada 27. aprīlis plkst. 15.00 
1.5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Automašīnas nosacītās cenas, t.i., 350.00 euro 
(Trīsdesmit pieci  euro ), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) kas jāieskaita 
Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods 
UNLALV2X. 
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš 
norādītajā bankas kontā. 
1.6. Reģistrācijas nauda – euro 7,00 (septiņi euro), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. 
punktā noteiktajā kārtībā. 
1.7. Izsoles solis – euro 50,00 (piecdesmit euro) . 
1.8. Sludinājums par Automašīnas izsoli publicējami laikrakstā „Kurzemnieks” un 
internetā www.alsunga.lv. 
1.9. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome. 
 

2. Automašīnas raksturojums 
 

2.1. Automašīnas marka – „VW Transporter”, valsts reģistrācijas Nr. HD3783, šasijas 
Nr.WV2ZZZ70ZTH032971,  krāsa – balta , izgatavota 1995. gadā, odometra rādījums 
–425667 km, tips – vieglais . Automašīnas papildus aprīkojums –  sakabes āķis, lūka, 
magnetola. Automašīna aprīkota ar benzīna dzinēju. Tehniskās apskates derīguma 
termiņš : nav. 
2.2. Automašīna ir Alsungas novada domes īpašums saskaņā ar transporta līdzekļa 
reģistrācijas apliecību Nr. HD3783 
2.3. Automašīnai netiek noteikts garantijas termiņš. 
2.4. Automašīnu var apskatīt Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, no 10.00 līdz 
16.00, apskates laiku piesakot pa tālruni 26019470. 
2.5. Automašīnas sākumcena – 350.00 (Trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) tajā 
skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%). 
 

3. Izsoles noteikumi 
 

3.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā 
automašīnu, un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos 
priekšnoteikumus. 
3.2. Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2017. gada 27. aprīlim plkst. 15.00 
jāreģistrējas Alsungas novada domē jāiesniedz  pieteikums  dalībai izsolē ( pielikums 
Nr.2)  un šādi dokumenti: 
3.2.1. juridiskai personai: 



3.2.1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta reģistrācijas apliecības 
kopija; 
3.2.1.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija; 
3.2.1.3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka 
pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā 
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par 
pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 
3.2.2. fiziskai personai: 
3.2.2.1. pases kopija; 
3.3. Jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu. 
3.4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2. punkta un tā apakšpunktus, tā tiek 
reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā ( pielikums Nr.5), kurā norāda: 
dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
dzīvesvietas adresi, juridiskai personai -nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 
adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. 
Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību  
( pielikums Nr.3). 
3.5. Persona netiek reģistrēta, ja: 
3.5.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos 
noteiktos dokumentus; 
3.5.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš; 
3.5.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā 
darbība ir apturēta. 

4. Izsoles process 
 

4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas 
par izsoles dalībniekiem, un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas 
apliecības. 
4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas 
viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies 
pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem: 
4.3.1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam; 
4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek. 
4.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un 
viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta. 
4.5. Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1. punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs 
piedāvā šim Dalībniekam solīt Automašīnas pirkuma cenu, un viņš kļūst par izsoles 
uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma cenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību 
iegādāties Automašīnu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē. 
4.6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības 
pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no 
pieprasījuma saņemšanas. 
4.7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu 
reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2. punkta 
apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas. 
4.8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē 
tiesības piedalīties šajā izsolē. 
4.9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka 
reģistrācijas apliecību. 



4.10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas 
personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs 
atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram. 
4.11. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas 
priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi 
komisijas locekļi. 
4.12. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un 
pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 
4.13. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai 
nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai 
personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā 
pārstāvības tiesības. 
4.14. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Automašīnu, paziņo nosacīto 
(sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek 
paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 
4.15. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 
4.16. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim. Komisijas priekšsēdētājs nosauc 
izsolāmās Automašīnas sākotnējo cenu un jautā: „Kurš sola vairāk?”. 
4.17. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 
Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas 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 reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā. 
4.18. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Automašīnas tiesību pārejai izsoles 
uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Automašīnas cenu par 
noteikto izsoles soli. 
4.19. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav 
iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem 
dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, 
kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. 
Dalībnieki velk lozes, atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk 
lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju. 
4.20. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks 
apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu. 
4.21. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda 
izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu 
protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 
4.22. Izsoles dalībnieks, kurš Automašīnu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt 
reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītās 
Automašīnas. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam 
netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir 
palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ 
tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. 
un 4.5. punktiem. 
4.23. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis 
Automašīnu, saņem izziņu( pielikums Nr.4) par izsolē iegūto Automašīnu. Izziņā 
norādīta nosolītās Automašīnas cena un samaksas kārtība. 
4.24. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši automašīnu, atmaksā nodrošinājuma 
naudu 5 (piecu) darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 

 
5. Samaksas kārtība 

 



5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa par nosolīto automašīnu, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā līdz 2017. gada 5.maijam. 
5.2. Ja nosolītājs līdz 2017. gada 5.maijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai 
ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto 
Automašīnu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo 
augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Automašīnu pārsolītajam 
pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam 
pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot 
komisijai par Automašīnas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais 
pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas 
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa 
jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā 
izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā. 
5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Automašīnu, neveic pirkuma maksas samaksu 
un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis 
izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Alsungas novada dome lemj par 
atkārtotu izsoli. 

 
6. Nenotikusi izsole 

 
6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens 
neierodas; 
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 
6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. 

 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana 

 
7.1. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome nākošajā domes sēdē pēc 
samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas. 
7.2. Pirkuma līgumu (pielikums Nr.6) paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu 
apstiprināšanas dienas domē. 

 
8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 

 
8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Alsungas novada domei par 
komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas 
vai izsoles dienas. 
8.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos 
noteiktie termiņi. 
 
 
Alsungas novada domes priekšsēdētājs                                           Aivars Sokolovskis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pirkuma līgums 

 
Alsungā 2017. gada.__. 
 
Alsungas novada dome, turpmāk tekstā saukta - Pārdevējs, kuras vārdā saskaņā ar 
likumu „Par pašvaldībām” un domes Nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Aivars 
Sokolovskis, un ______, personas kods ______, deklarētā adrese ______, ______, 
turpmāk tekstā Pircējs, kuru vārdā,  pamatojoties uz Alsungas novada domes 
2017.gada ----…. , lēmumu „Par vieglā transportlīdzekļa  „VW Transporter””, 
atsavināšanu” (protokols Nr. ---. § ---.) un 2017 gada -------- lēmumu „Par vieglā 
transportlīdzekļa„VW Transporter”izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. ---, 
§ ---), savstarpēji vienojas un noslēdz šo Līgumu par tālā norādīto: 
 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod 1995. gadā izgatavotu vieglo „VW Transporter”  
ar valsts reģistrācijas Nr. HD 3783, šasijas Nr. WV2ZZZ70ZTH032971, balti zaļa krāsā 
, odometra rādījums 425667 km, turpmāk tekstā Automašīna. 
1.2. Pārdevējs garantē, ka Automašīna nav atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ar 
parādiem un saistībām un par to nav tiesas strīdu. 
1.3. Pārdevējs garantē, ka Automašīna ir tā īpašums, ko apliecina transporta līdzekļa 
reģistrācijas apliecība Nr. HD3783, un tam ir tiesības slēgt šādu līgumu. 
1.4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Automašīnas stāvoklis, dabā ar 
to ir iepazinies un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju. 
1.5. Īpašuma tiesības uz Automašīnu Pircējam pāriet ar šī līguma noslēgšanas brīdi. 

 
2. Samaksas noteikumi 

 
2.1. Pamatojoties uz 2017. gada ---.----- izsoles rezultātiem (saskaņā ar 2017.gada ----
.---- Alsungas novada domes izsoles komisijas protokolu Nr. ---- un Alsungas novada 
domes 2017. gada -----.------ lēmumu „Par vieglā transportlīdzekļa  „VW Transporter”, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu”, protokols Nr. ---, § ---) cena par Automašīnu ir ----
.00 euro ________________________ euro ), t.sk., PVN 21 %. 
2.2. Līdzēji Automašīnas cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels 
nekādas pretenzijas par to otram līdzējam. 
2.3. Pārdevējs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka līdz šī Līguma parakstīšanai Pircējs 
ir samaksājis Pārdevējam visu Automašīnas pārdošanas cenu. 
2.4. Automašīnas pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz Pircējs. 

 
3. Pušu tiesības un pienākumi 

 
3.1. Pārdevējs no savas puses apņemas: 
3.1.1. nodot Pircējam Automašīnu, tās atslēgas un dokumentāciju (izņemot KASKO un 
obligāto civiltiesisko apdrošināšanu) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 
noslēgšanas; 
3.1.2. nodrošināt visas darbības, kas atkarīgas tikai no Pārdevēja, lai Automašīnu 
pārreģistrētu uz Pircēja vārda. 
3.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc šī līguma noslēgšanas automašīnai tiek konstatēti 
jebkādi defekti (t.sk. apslēpti trūkumi). 
3.3. Pircējs no savas puses apņemas: 
3.3.1. pieņemt no Pārdevēja automašīnu Līgumā noteiktajā kārtībā; 



3.3.2. pārreģistrēt Automašīnu uz sava vārda nedēļas laikā no  Automašīnas nodošanas 
dienas (pieņemšanas – nodošanas akta datums). 
3.4. Saņemot Automašīnu Pircējs veic to apskati un paraksta pieņemšanas- nodošanas 
aktu. 

 
4. Automašīnas nodošanas un pieņemšanas kārtība 

 
4.1. Automašīnas nodošana un pieņemšana notiek Pārdevēja norādītajā vietā abu 
līdzēju pilnvaroto personu klātbūtnē 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas 
dienas. Par to tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts. 

 
5. Nobeiguma noteikumi 

 
5.1. Visus strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, puses risina 
pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses 14 (četrpadsmit) dienu laikā nevar savstarpēji 
vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēkā esošajiem LR 
normatīvajiem aktiem. 
5.2. Visi grozījumi un papildus vienošanās pie šī Līguma stājas spēkā pēc to 
noformēšanas rakstveidā un abpusējas parakstīšanas brīža, tādējādi kļūstot par 
neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 
5.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību 
pilnīgai izpildei. 
5.4. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pircējam, bet 
viens-Pārdevējam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 

6. Līdzēju rekvizīti un paraksti 
 

Pārdevējs                                                                                                Pircējs 
 
Alsungas novada dome                                                     ___________ 
Pils iela 1, Alsunga,                                                            
 Alsungas novads, LV-3306                                               
Reģ. Nr. 90000036596                                                      
 A/S SEB banka                                                   
Konts Nr. LV78UNLA0011012130623             
 
 
_______________________                                 _________________________ 

(A.Sokolovskis)                                                          (-------) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums 
2017. gada ___.___ 

                                                                                                             Pirkuma līgumam 
 
 

AUTOMAŠĪNAS 
pieņemšanas - nodošanas Akts 

 
Alsungā, 2017. gada __.___ 
 
Alsungas novada dome, reģ. Nr. 90000036596, tās priekšsēdētāja Aivara Sokolovska 
personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk Līguma tekstā saukts – Pārdevējs, 
no vienas puses, un _____, personas kods _____, kurš rīkojas uz brīvas gribas 
izpauduma pamata, turpmāk tekstā saukts – Pircējs, no otras puses, abi kopā saukti – 
Puses, saskaņā ar 2017.gada ____.____a noslēgtā Pirkuma līguma 2.3 punktam, 
sastādīju šādu aktu, turpmāk tekstā “Akts”: 
1. Puses apliecina, ka Pārdevējs ir pārdevis un nodevis īpašumā un Pircējs nopircis un 
pieņēmis īpašumā no Pārdevēja vienu (1) vieglo transportlīdzekli „VW Transporter” 
(valsts reģistrācijas Nr. HD3783), turpmāk – automašīna, ar sekojošu specifikāciju: 
 

Specifikācija un tehniskie parametri 

 

1.  Valsts reģistrācijas numurs  HD3783 
2.  Šasijas numurs  WV2ZZZ70ZTH032971 
3.  Krāsa  Balts zaļš 
4.  Izlaiduma gads  1995 
5.  Motors  Benzīns 
6.  Pasažieru vietu skaits  9 
7.  Ātrumkārba  Mehāniskā 
8.  Stūres mehānisms  Mehāniskā 
9.  Degvielas veids  Benzīns 
10.  Papildaprīkojums. Lūka, manuālā kārba, sakabes āķis 
11.  Nobraukums  425667 

 
2. Kopā ar automašīnu Pārdevējs nodod īpašumā un Pircējs pieņem īpašumā visu 
automašīnas tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā, 1 (vienu) transporta līdzekļa 
reģistrācijas apliecību Nr. HD3783 
3. Pircējs ir veicis samaksu par automašīnu saskaņā ar Pārdevējam iesniegtiem 
maksājuma uzdevumiem  Nr….. no  ........2017. 
4. Pārdevējs ir saņēmis samaksu par automašīnu ________ (________ euro un 00 
centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) un tam šajā sakarā nav un 
turpmāk nebūs pretenzijas pret Pircēju. 
5. Ar šo Aktu Pircējs apstiprina, ka Pārdevēja pārdotās automašīnas tehniskais 
stāvoklis, aprīkojums un kvalitāte atbilst Pircēja prasībām. Pircējam nav pretenziju pret 
Pārdevēju šajā jautājumā. 
6. Akts ir sastādīts uz vienas lapas, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks 
spēks. Katra puse saņem pa vienam eksemplāram. 
 
 
 
 
 



7. Pircējs un Pārdevējs piekrīt visiem Akta noteikumiem un apstiprina, to parakstot. 
 
 
Automašīnu nodeva:                                                       Automašīnu pieņēma: 
Alsungas novada dome                                                      
Pils iela 1, Alsunga,                                                            
 Alsungas novads, LV-3306                                               
Reģ. Nr. 90000036596                                                       
A/S SEB banka                                                   
Konts Nr. LV78UNLA0011012130623             
 
 
_______________________                                 _________________________ 

(A.Sokolovskis)                                                          (………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pielikums Nr.2 

PIETEIKUMS  DALĪBAI IZSOLĒ 

„VW Transporter” 

(datums) 

 

Pretendents 

 

______________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas – nosaukums) 

 

______________________________________________________________________ 

(personas kods, reģistrācijas nr.) 

 

______________________________________________________________________ 

(deklarētā adrese, juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese) 

 

______________________________________________________________________ 

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

_______________________________________________________________________ 

(bankas nosaukums, bankas konta numurs) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1. PIESAKA DALĪBU IZSOLĒ – autobuss pasažieru  pirkumam; 

2. pirms dalības izsolē ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) iepazinies ar izsolāmo objektu un pēc 

līguma noslēgšanas neizvirzīs pretenzijas attiecībā uz izsoles objektu; 

3. apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un apņemas tos ievērot; 

4. atzīst sava pieteikuma spēkā esamību līdz izsoles komisijas lēmuma pieņemšanai, bet 

gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju, tad līdz līguma noslēgšanai; 

5. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

      

    

 

Pielikumā: (atzīmēt iesniegtos dokumentus) 



� pases kopija (fiziskām personām) 

� reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa no kompetentas iestādes, 
kas apliecina reģistrācijas faktu 

� nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija 

� Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par Pretendenta amatpersonas 

pārstāvības tiesībām (juridiskām personām) 

� dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu 

� pilnvarojums pārstāvēt personu, ja personu pārstāv cita persona, kuras 

pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas (juridiskām 

personām) vai fiziskas personas pārstāvis.  

 

 

____________________________________ 

       (paraksts; paraksta atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.3 

 

IZSOLES DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.__________ 

 

 
___________________________________________________________________________ 

(izsoles dalībnieks- juridiskā persona vai fiziskā persona, viņas pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds) 

 
___________________________________________________________________________ 

(adrese, tālruņa numurs) 
 

iesniedzis pieteikumu izsolei, izsoles noteikumos norādītos dokumentus, nomaksājis 
reģistrācijas nodevu Ls 7,00 (septiņi euro un 00 centi) un drošības naudu 10% apmērā no 
izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītās cenas.    
 Ar šo arī apliecinu, ka pilnīgi piekrītu izsoles noteikumiem. 
 
 
Izsoles dalībnieks  
 
___________________________           ____________________ 
                                                (vārds, uzvārds)                             (paraksts) 
 
Apliecība izdota  2017.gada  ____._____________________ 
  
  
Izsoles komisijas sekretāre  
 
 
________________________           _________________ 
                                                (vārds, uzvārds)                             (paraksts) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Pielikums Nr.4 
 

 
Alsungas novada dome 

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 
 

IZZIŅA 
norēķinam par izsolē iegūto kustamo mantu 

 
Izsoles dalībnieka, izsolāmās kustamās mantas nosolītāja, vārds, uzvārds, vai 
nosaukums 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
adrese un tālruņa numurs ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
izsolē, kas notika 2017.gada ________________, Pils  ielā 1, Alsungā, Alsungas  
novads, nosolīja  kustamo mantu – vieglo transportlīdzekli  „VW Transporter”, valsts 
reģistrācijas Nr. HD3783, par summu 
_____________________________________________________________________ 
(summa cipariem un vārdiem) 
_____________________________________________________________________ 
Līdz 2017.gada _______________________ izsolāmās kustamās mantas nosolītājam 
jāpārskaita 
_____________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 
Alsungas novada dome , Pils  iela 1, Alsunga, Alsungas novads, Reģ. Nr. 
90000036596, A/S SEB banka ,konts Nr. LV78UNLA0011012130623, kods 
UNLALV2X 
 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs     _______________ 

 
 

Protokolists        _______________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr.5 
Alsungas novada dome 

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 
 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRS 
 

kustamās mantas – vieglo transportlīdzekli „VW Transporter” 2017. gada 27. aprīlis 
 
Izsoles 
dalībnieka 
kārtas 
numurs 

 

Izsoles 
dalībnieka 
vārds, uzvārds 
vai 
nosaukums 

 

Izsoles 
dalībnieka 
personas kods 
vai reģistrācijas 
numurs 

 

Izsoles 
dalībnieka 
dzīvesvietas vai 
juridiskā adrese 

 

Iesniegtie  
dokumenti 

Paraksts par 
reģistrācijas 
apliecības 
saņemšanu 
 

 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

   ALSUNGAS NOVADS 

IZSOLES  KOMISIJA 

Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils iela 1,Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, e-pasts dome@alsunga.lv 

Banka AS SEB BANKA Kuldīgas nodaļa,  
kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623 

  

SĒDES PROTOKOLS 
Alsungā 

2017.gada ___________________       
 Nr. 

Izsoles laiks un vieta – 2017. gada 27.aprīlis plkst.15.00, Pils  iela 1, Alsunga, 
Alsungas novads; 

Izsoli organizē: Alsungas  novada domes  izsoles komisija 

Alsungas  novada domes  kustamās mantas – vieglo transportlīdzekli, valsts 
reģistrācijas Nr. HD3783 
Izsoles dalībnieki:  
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes 
Nr….. 
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes 
Nr. …. 
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes 
Nr….. 
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes 
Nr. …. 
 
Izsoli vada                         Aivars Sokolovskis 
Izsoli protokolē               __________________   
Izsolē piedalās komisijas locekļi   __________________ 
      __________________ 
      __________________ 
      __________________ 
                                    __________________ 
Citas personas     __________________ 
      __________________ 
Izsoli atklāj izsoles vadītājs.  
Izsolīts tiek autobuss pasažieru, valsts reģistrācijas Nr . HD3783 



Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena – 350.00 00 (Trīs simti piecesmit euro 
un 00 centi) tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) 
Izsoles solis -50.00 euro. 
 
Izsoles gaita 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Izsolē piedāvātā augstākā cena 
____________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 
_____________________________________________________________________ 
Izsoles dalībnieka, kurš par kustamo mantu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, 
juridiskās personas nosaukums 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
reģistrācijas kartītes nr._____ 
 
Pircējam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas, tas ir, līdz 2017.gada 
_______________, jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā kontā vai norēķinu kasē 
_____________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 
_____________________________________________________________________ 
Pircējs apņemas nomaksāt pirkuma summu 7 (septiņu)  dienu laikā no izsoles dienas, 
tas ir, līdz 2017.gada ___________________ Izsoles noteikumi pircējam ir zināmi. 
 
Izsoles dalībnieku saraksts un viņu nosolītās cenas: 
______________________ Nr._______, summa EUR____   __________ 
______________________ Nr._______, summa EUR ___   __________ 
______________________ Nr._______, summa EUR ___   __________ 
______________________ Nr._______, summa EUR ___   __________ 
______________________ Nr._______, summa EUR ___   __________ 
______________________ Nr._______, summa EUR ___   __________ 
______________________ Nr._______, summa EUR ___   __________ 
______________________ Nr._______, summa EUR ___   __________ 
Izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,  
 
______________________ Nr._______, summa EUR ___   __________ 
 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs     ________________ 
Komisijas locekļi:  



                                                                                                 _______________ 
                                                                 

                                                                                                _______________ 

 
        ________________ 
 
                   ________________ 
 
        ________________ 
Protokoliste                                                                _______________  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


