
 

 

 

SIA „ALŪKSNES NAMI” 

kustamās mantas izsoles 

NOLIKUMS 

 

 

Izdots pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas 

 atsavināšanas likums" 9. panta trešo daļu 

 

 

1. SIA „Alūksnes nami” (turpmāk - kapitālsabiedrība) kustamās mantas – transportlīdzekļa 

— VW KOMBI — (turpmāk – transportlīdzeklis) atsavināšanas jeb izsoles nolikums 

paredz kārtību, kādā atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumam un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, 

veicama kapitālsabiedrības īpašumā esoša transportlīdzekļa atsavināšana pārdodot to 

rakstiskā izsolē. 
Transportlīdzekļa 

marka, modelis, 

1.reģistrācijas gads 

Transportlīdzekļa reģistrācijas 

numurs un VIN 

Motora tips, Motora 

tilpums (cm3), Noskrējiens 

(kilometrāža pēc 

odometra) 

Izsoles 

sākumcena euro 

(ar PVN) 

VW KOMBI, 

18.04.2017.  

VIN: WV2ZZZ7HZHH120701, 

valsts Reģ. nr. MO815 

Dīzeļdegviela, 1968, 

74294 km. 

19 000,00 

2. Atsavināmo priekšmetu ieinteresētās personas var apskatīt līdz 2021.gada 5.martam 

kapitālsabiedrības adresē darbdienās, laikā no 09:00 līdz 15:00, iepriekš piesakoties pie 

kontaktpersonas:  Mārtiņš KAĻVA, tālr. +37128665428, e-pasts: 

martins.kalva@aluksnesnami.lv. 

3. Atsavināšanas mērķis – transportlīdzekļa pārdošana par iespējami augstāku maksu. 

4. Izsole notiks 2021.gada 5.martā, plkst. 11:00 kapitālsabiedrības administratīvajā ēkā 

Alūksnē, Rūpniecības ielā 4. 

5. Izsolē pārdodamā transportlīdzekļa izsoles sākumcena noteikta saskaņā ar sertificēta 

vērtētāja atzinuma (pielikums Nr. 1) vērtības apmēru. Izsoles sākumcena ir 19 000,00 

euro. 

6. Izsoles veids – rakstiska  izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir 190,00 euro. 

7. Izsoles pretendentiem rakstiskajā piedāvājumā, to iesniedzot saskaņā ar pieteikuma 

veidni (pielikums Nr. 2) un nolikuma prasībām, ir jānorāda pretendenta piedāvātā izsoles 

cena, kuru veido izsoles sākumcena un pretendenta noteiktais solis pieaugošā kārtā.  

Tādējādi pretendents pieteikumā norāda savu izsoles piedāvāto cenu, kuru ir gatavs 

samaksāt par izsoles priekšmetu. Cenu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. 

8. Maksāšanas līdzeklis ir euro (EUR).  

9. Izsoles sākumcenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Visus papildus 

nodokļus un nodevas - par Transportlīdzekļa reģistrāciju, tehnisko apskati, izvešanu u.c., 

pircējs maksā papildus savai nosolītajai cenai, kā arī nodrošina iegādātā transportlīdzekļa 

izvešanu no kapitālsabiedrības valdījuma. 

10. Sludinājums par izsoli tiek publicēt kapitālsabiedrības mājas lapā www.aluksnesnami.lv 

un www.ss.com. 

11. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpauž līdz izsoles sākumam.  

12. Par pretendentu var būt tiesībspējīga un rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura 

līdz 2021.gada 5.martam plkst.11:00 kapitālsabiedrībā iesniedz pieteikumu (pielikums 

Nr. 2). 

13. Visi dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, jāiesniedz minētā 

dokumenta notariāli apliecināts tulkojums. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie 

noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko dokumentu prasībām.  

http://www.aluksnesnami.lv/


14. Izsoles rīkotājs pārbauda izsoles pretendentu sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles 

pretendents ir nokavējis ziņu iesniegšanas termiņu, nav iesniedzis visas pieprasītās ziņas 

vai arī sniedzis nepatiesas ziņas, tas zaudē tiesības piedalīties izsolē.  

15. Izsoles dalībniekam, kas dalībai izsolē ir pilnvarojis trešo personu, ir saistošas 

pilnvarnieka darbības izsolē. Izsoles dalībnieka pilnvarnieka atsaukšana vai aizstāšana ar 

citu pilnvarnieku stājas spēkā brīdī, kad iesniegts attiecīgs dokuments.  

16. Piedāvājumu pretendents ievieto aizvērtā un aizzīmogotā slēgtā aploksnē ar norādi: 

“Pieteikums SIA „ALŪKSNES NAMI” transportlīdzekļa izsolei. Neatvērt līdz 2021.gada 

5.martam plkst.11:00”. 

17. Piedāvājumus var iesniegt personīgi kapitālsabiedrības adresē, darbdienās no plkst. 9:00 

līdz plkst. 16:00, vai nosūtot pa pastu uz sekojošu adresi: Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „ALŪKSNES NAMI”, Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-

4301. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam kapitālsabiedrībā līdz izsoles sākumam. 

18. Visi pretendentu piedāvājumi tiek atvērti 2021.gada 5.martā plkst. 11:00. Piedāvājumu 

atvēršana ir atklāta. Piedāvājumi tiek reģistrēti. 

19. Izsoles rīkotājs izskata pretendenta piedāvājuma atbilstību izsoles nolikuma prasībām.  

20. Ja izsoles rīkotājs jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā secina, ka kāda pretendenta 

piedāvājums nav atbilstošs izsoles nolikuma prasībām, tas tiek izslēgts no tālākas 

vērtēšanas.  

21. Izsoles rīkotājs paziņo augstāko iesniegto priekšmeta pirkuma maksu un pretendentu, 

kurš ieguvis tiesības slēgt pirkuma līgumu. Ja izsolei iesniegti divi vai vairāki pretendentu 

piedāvājumi ar vienādu priekšmeta pirkuma maksu, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, 

kurš pirmais iesniedzis piedāvājumu. Ja izsoles rīkotājam nepieciešams papildu 

izvērtējums, tas izsoles dalībniekiem paziņo citu izsoles rezultātu paziņošanas laiku un 

vietu.  

22. Izsoles rīkotājs piedāvājumā ietverto informāciju izmanto tikai izsoles rezultātu 

noteikšanai un līgumu slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem 

mērķiem nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja piekrišana. 

23. Pamatojoties uz izsoles rīkotāja lēmumu, kapitālsabiedrība 10 (desmit) dienu laikā vai 

pēc izsoles uzvarētāja iniciatīvas ātrāk, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas un 

paziņošanas, piedāvā izsoles uzvarētājam slēgt pirkuma līgumu vai saņemt preču 

pavadzīmi rēķinu, kuru izsoles uzvarētājam jāierodas parakstīt. 

24. Ja izsoles uzvarētājs pēc noteiktā termiņa nokavējuma un atkārtota uzaicinājuma noslēgt 

līgumu 2 (divu) darbdienu laikā nav ieradies uz dokumentu parakstīšanu, tiek uzskatīts, 

ka pretendents ir atteicies slēgt līgumu. Šādā gadījumā komisija ir tiesīga par izsoles 

uzvarētāju atzīt nākamo pretendentu ar lielāko piedāvāto pirkuma maksu. 

25. Ja izsolē uzvarējušais pretendents noslēdz pirkuma līgumu, tomēr līgumā vai preču 

pavadzīmē rēķinā noteiktajā termiņā neveic pirkuma maksu, tad par izsoles uzvarētāju 

atzīstams izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu. Darījums ar nākamo 

izsoles dalībnieku tiek slēgts par tā piedāvāto cenu, kāda reģistrēta protokolā.  

26. Ja izsolei pieteicies tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu un slēdz pirkuma 

līgumu par pretendenta solīto cenu, saskaņā ar šo nolikumu. 

27. Izsole uzskatāma par nenotikušu vai nesekmīgu un tās rezultāti par spēkā neesošiem, ja: 

noteiktajā laikā nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums, vai pretendents, kurš 

piedāvājis augstāko cenu, un nākamais augstākās cenas piedāvātājs atsakās no pirkuma 

līguma noslēgšanas vai pirkuma maksas veikšanas.  

28. Izsoles dalībnieks sedz visas izmaksas par dalību izsolē. Izsoles rīkotājs neuzņemas 

nekādas garantijas un saistības par pārdotā priekšmeta kvalitāti vai tehnisko stāvokli.  

 

 

Valdes loceklis      M.KAĻVA 

 

 

 



Pielikums Nr. 2 

Izsoles nolikumam 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” 

Reģistrācijas Nr.: 40003410625 

Adrese: Rūpniecības ielā 4, Alūksnē,  

Alūksnes novads, LV-4301,  

A/S SEB Banka, konts  

LV13UNLA0025004345612 

 

Pieteikums 

Dalībai kustamās mantas izsolē 

 

Informācija par pretendentu 

Nosaukums (vai vārds, uzvārds):  

UR piešķirtais reģ.Nr. (vai personas kods):  

Adrese:  

E-pasta adrese:  

Pretendenta rekvizīti 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Informācija par pretendenta pārstāvi  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Tālrunis:  

 

Parakstot un iesniedzot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka: 

1) piesaka savu dalību izsolē uz transportlīdzekļa VW KOMBI iegādi; 

2) pretendentam, tā pārstāvim ir saprotamas pretendenta kā izsoles dalībnieka tiesības un 

pienākumi, Izsoles noteikumi un nosacījumi; 

3) pretendentam, tā pārstāvim ir saprotami izsoles noteikumi, nosacījumi, kā arī 

paredzamās saistības, riski un atbildība kā transportlīdzekļa ieguvējam; 

4) piekrīt, ka pretendenta personas dati tiks izmantoti, lai pārliecinātos par sniegto ziņu 

patiesumu; 

5) sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 

6) pretendenta piedāvātā izsoles cena, kuru veido izsoles sākumcena un pretendenta 

noteiktais solis vai soļi pieaugošā kārtā, ir ________ euro, un tādējādi pretendents 

pieteikumā norāda savu izsoles piedāvāto cenu, kuru ir gatavs samaksāt par izsoles 

priekšmetu. 

 

 

Pielikumā: dokumentācija uz ___ lapām: 

- dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības. 

 

 

Vieta un datums: _____________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Pretendenta (likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja) vārds, uzvārds un paraksts 

 


