Apstiprinu:
Liepājas pilsētas Pašvaldības
policijas priekšnieks
______________ N.Dīķis
15.09.2015
Automašīnas VW CADDY ar valsts Nr. EP 6863 izsoles noteikumi.
1. Informācija par atsavināmo objektu.
1.1. Atsavināmais objekts:
Kustamais īpašums – VW CADDY ar valsts Nr. EP 6863, identifikācijas
Nr. WV1ZZZ9KZ2R536974, pirmā reģistrācija: 2002.gads, motora tips - benzīns.
1.2. Objekta īss raksturojums.
Automašīna ir daļēji nolietota – virsbūvei ir caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi, bojāts
priekšējais atdures stienis un priekšējais stikls. Automašīnai ir nepieciešams motora remonts,
jo izmešu daudzums izplūdes gāzēs pārsniedz normatīvos paredzēto, nav veikta ikgadējā
tehniskā apskate.
2. Objekta atsavināšanas nosacījumi.
2.1. Atsavināmā objekta sastāvs.
Pārdots tiek kustamais īpašums – automašīna VW CADDY ar valsts Nr. EP 6863,
identifikācijas Nr WV1ZZZ9KZ2R536974, pirmā reģistrācija: 2002.gads, mehāniskā
ātrumkārba, motora tips benzīns, kas atbilstoši Liepajas pilsētas Domes lēmumam tiek tirgota
par brīvu cenu, tiek pārdota personām, kas pieteikušās automašīnas iegādei par brīvu cenu
mutiskā izsolē ar izsoles sākumcenu EUR 504,21 (pieci simti četri eiro divdesmit viens
cents), izsoles soli EUR 20,00 (divdesmit eiro).
2.2. Objekta nosacītā (sākuma) cena – EUR 504,21 (pieci simti četri eiro divdesmit viens
cents).
2.3. Objekta atsavināšanas metode.
Pārdošana par brīvu cenu pārdodot pieteikušos pretendentu savstarpējā izsolē.
2.4. Objekta atsavināšanas paņēmiens.
Mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2.5. Objekta atsavināšanas organizētājs.
Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
2.6. Objekta izsoles sagatavošanas kārtība.
Ja uz izsoli norādītajā termiņā un vietā ierodas tikai viena no personām, kuras pieteikušās
automašīnas iegādei, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par izsoles sākuma
cenu, kas ir paaugstināta vismaz par vienu soli.
3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība.
3.1. Izsoles dalībnieki ir tikai personas, kas pieteikušās automašīnas iegādei par brīvu cenu.
Izsoles dalībnieki izsoles komisijai iesniedz sekojošus dokumentus:
3.1.1. Pases dati (norādot pilsonību) (uzrādot pasi), dzīves vietas adrese un tālruņa numurs;

3.1.2. Ja izsoles dalībnieku pārstāv cita persona - notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt citu
fizisku personu izsolē (uzrādot pasi).
3.1.3. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Objekta izsoles noteikumiem, kā arī ar
tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo Objektu un ir Izsoles rīkotāja rīcībā.
Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotājs vai tā nozīmēts pārstāvis.
3.2. Reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi) tiek izsniegta reģistrācijas apliecība,
kurā ir šāda informācija:
1) dalībnieka kārtas numurs;
2) fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas
nosaukums, reģistrācijas numurs;
3) izsoles dalībnieka pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods;
4) izsoles vieta un laiks;
5) izsolāmais Objekts un tā nosacītā cena;
6) izsniegšanas datums, laiks un iesniedzēja paraksts.
3.3.

Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites lapā, norādot šādas ziņas:
1) izsolāmais Objekts, izsoles vieta un laiks;
2) dalībnieka reģistrācijas numurs un datums;
3) izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas
nosaukums, reģistrācijas numurs;
4) fiziskās personas adrese;
5) izsoles dalībnieka pilnvarotās personas pases dati, personas kods, tālruņa numurs;
6) atzīmes par katra 3.2. punktā minētā dokumenta saņemšanu;
7) fiziskās personas vai tās pilnvarotā pārstāvja paraksts, kas apliecina ierakstu
pareizību un izsoles noteikumu saņemšanu.

3.4.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz izsoles brīdim.

3.5. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam iepazīstināt izsoles dalībniekus ar
informāciju par izsoles dalībniekiem.
3.6. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus
un gaitu.
4. Izsoles norise.
4.1. Izsole notiks Jelgavas ielā 48, Liepājā, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā
20.kabinetā, 2015.gada 19.oktobrī pulksten 11:00.
4.2.

Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles vadītājs.

4.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpās uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam tiek izsniegta reģistrācijas kartīte. Reģistrācijas kartītes numurs atbilst
uzskaites žurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajām izsoles dalībnieka kārtas
numuram.
4.4. Uzsākot izsoli, izsoles vadītājs pārliecinās vai ir ieradušies visi reģistrētie izsoles
dalībnieki. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie izsoles
dalībnieki, izsole netiek uzsākta līdz brīdim, kad ir ieradušies visi reģistrētie izsoles
dalībnieki, bet ne ilgāk kā līdz 30 minūtēm no iepriekš izsludinātā izsoles sākuma, ja,
izvērtējot faktiskos apstākļus, izsoles komisija nepieņem citu lēmumu.
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4.5. Pēc tam, kad izsoles vadītājs ir uzsācis izsoli, izsoles dalībnieks, kurš nav ieradies
noteiktajā laikā, skaitās izsolē nepiedalījies.
4.6. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo Objektu un paziņo izsolāmā Objekta
sākuma cenu, kā arī summu, par kādu sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo
solījumu.
4.7. Pārsolīšanas summa jeb solis – EUR 20,00 (divdesmit eiro). Izsoles vadītājam nav
tiesības koriģēt cenas paaugstinājumu.
4.8. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles
vadītājs paziņo pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no
mutiskās izsoles dalībniekiem vairs nepārsola augstāko nosolīto cenu, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto visaugstāk nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura
piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu, un šis
āmura piesitiens noslēdz pārdošanu.
4.9. Par izsoles norisi tiek sastādīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un katra
izsoles dalībnieka pēdējā nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu
protokolā apliecina norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai.
4.10. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar
savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja
izsoles dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, neparakstās protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš
atteicies no nosolītā Objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles
dalībnieku saraksta. Šajā gadījumā par Objekta nosolītāju tiek uzskatīts izsoles dalībnieks,
kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar
savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu.
4.11. Ja Objekta nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē tiesības uz nosolīto
Objektu. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.
5. Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana.
5.1. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu 7 dienu laikā pēc izsoles.
5.2. Izsoles rezultātus apstiprina Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks, kuram
var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja (izsoles komisijas), kā arī izsoles vadītāja
darbībām.
5.3. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti 7 dienu laikā pēc visu maksājumu par Objekta
pirkšanu nokārtošanas.
6. Nenotikušās izsoles.
6.1. Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis
nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
6.2. Ja nekustāmā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, tad
nosacītā cena samazināta par 20% (divdesmit procentiem), un tiek atkārtota automašīnas
pārdošanas par brīvu cenu procedūra, publicējot Liepājas pilsētas laikrakstā
„Kurzemes vārds” sludinājumu par automašīnas pārdošanu.
7. Norēķini par nosolīto Objektu, maksāšanas līdzekļi un kārtība.
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7.1. Izsoles dalībnieks, kas atzīts par Objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās
personas starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu.
7.2.

Maksājumus par nosolīto Objektu pircējs 100 % apmērā veic eiro.

7.3. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu
7.1.punktā minētās izziņas saņemšanas, jāveic visa nosolītās cenas apmaksa.
7.4. Visi norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas kontā:
a/s „SEB banka” LV 54UNLA 0070800003110 - ar atzīmi „Automašīnas VW CADDY EP
6863 izsole”.
7.5. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis Objektu un
veicis visus maksājumus, atbilstoši šiem izsoles noteikumiem, par Objekta pirkšanu, pēc
izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz Objekta pirkuma līgumu, un paraksta
pieņemšanas - nodošanas aktu.
7.6. Ja Objektu nosolījušais izsoles dalībnieks 7.3.punktā noteiktajā termiņā nav
norēķinājies par Objektu šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz
nosolīto Objektu.
7.7. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības
divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Objekta
pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Vienlaicīgi ar paziņojuma iesniegšanu par
Objekta pirkšanu jāveic pilns norēķins par Objektu.
7.8.

Gadījumi, kuros iespējama termiņu pagarināšana nav paredzēti.

4

