SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” KUSTAMĀS MANTAS –
transportlīdzekļa un iekārtu, saskaņā ar sarakstu
IZSOLES NOTEIKUMI
Apstiprināti ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
2022. gada 14. jūnija valdes lēmumu, protokols Nr. 6, p.1.
1. Šie noteikumi nosaka veidu un kārtību, kādā tiek rīkota mutiskā izsole ar augšupejošu soli
pašvaldības SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” kustamās mantas – transportlīdzekļa un iekārtu,
saskaņā ar sarakstu – pārdošanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu, likumu “Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu”.
2. Atsavināšanas izsoli veic SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”.
3. Izsolei tiek piedāvāti sekojoši transportlīdzekļi un iekārtas, kuru īpašuma tiesības pieder SIA
“PREIĻU SAIMNIEKS”:
3.1. Traktors JUMZ-6, ar valsts reģistrācijas numura zīmi T3884LC, izlaiduma gads 1989,
motora jauda 60 ZS. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta 12.04.2022. veiktu traktora novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas
aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR 1540.00 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro
un 00 centi) bez PVN 21%;
3.2. Ceļa tīrītājs ar dīzeļdzinēju Ravo, iekārtas modelis 5000 COMPACT, izlaiduma gads
1990. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas novērtēšanu un
attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR 826.44 (astoņi simti divdesmit
seši euro un 44 centi) bez PVN 21%;
3.3. Pārvietojamais kompresors ar benzīndzinēju ZIF, iekārtas modelis 55 VM,
izlaiduma gads 1991. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 21.04.2022. veiktu iekārtas
novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR 485.95 (četri
simti astoņdesmit pieci euro un 95 centi) bez PVN 21%;
3.4. Vieglā automašīna Opel Zafira, ar valsts reģistrācijas numura zīmi JH4614, izlaiduma
gads 2002. Faktiskais stāvoklis noteikts saskaņā ar 09.06.2022. veiktu transportlīdzekļa
novērtēšanu un attiecīgu novērtēšanas aktu. Izsoles nosacītā cena – EUR 450.00 (četri
simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN 21%.
4. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
5. Maksāšanas līdzeklis ir 100% euro (EUR).
6. Paziņojums par atsavināšanas izsoli tiek publicēts SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” mājas lapā
www.preilusaimnieks.lv un Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv, kā arī Preiļu
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.
7. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona.
8. Izsoles reģistrācijas maksa ir EUR 10.00. Drošības nauda tiek noteikta 10% apmērā no izsoles
nosacītās cenas par katru izsoles objekta vienību, sekojoši:
8.1. Traktors JUMZ-6, ar valsts reģistrācijas numura zīmi T3884LC, izlaiduma gads 1989.
Drošības nauda – EUR 154.00 (viens simts piecdesmit četri euro un 00 centi);

8.2. Ceļa tīrītājs ar dīzeļdzinēju Ravo, iekārtas modelis 5000 COMPACT, izlaiduma gads
1990. Drošības nauda – EUR 82.64 (astoņdesmit divi euro un 64 centi);
8.3. Pārvietojamais kompresors ar benzīndzinēju ZIF, iekārtas modelis 55 VM, izlaiduma
gads 1991. Drošības nauda – EUR 48.60 (četrdesmit astoņi euro un 60 centi);
8.4. Vieglā automašīna Opel Zafira, ar valsts reģistrācijas numura zīmi JH4614, izlaiduma
gads 2002. Drošības nauda – EUR 45.00 (četrdesmit pieci euro un 00 centi).
Drošības naudas maksājuma pamatojumā nepieciešams precīzi norādīt transportlīdzekļa marku un
valsts reģistrācijas numuru vai iekārtas modeli, par ko tiek veikta drošības naudas samaksa.
Izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda jāiemaksā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” bankas
norēķinu kontā Nr. LV30UNLA0026000609608, AS SEB banka. Izsoles reģistrācijas maksa un
drošības nauda jāsamaksā līdz 2022. gada 5. jūlija plkst. 12.00.
9. Izsoles solis – EUR 50.00.
10. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, ieinteresētajai personai ir jāiesniedz pieteikums (izsoles
noteikumu pielikums Nr. 1 atsevišķā failā), kurā norāda:
10. 1. fiziskai personai:





10.2.







vārds, uzvārds, personas kods,
deklarētās dzīvesvietas adrese,
tālruņa numurs,
personas, kura ir pretendents vai pārstāv pretendentu, personu apliecinoša dokumenta
kopija,
piekrišana izsoles noteikumiem;
juridiskai personai:
juridiskās personas nosaukums,
reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese,
tālruņa numurs,
informācija par juridisko personu pārstāvēttiesīgo personu vai pilnvaroto personu, klāt
pievienojot pilnvarojuma dokumentu;
piekrišana izsoles noteikumiem.

11. Pieteikumam pievienojami sekojoši dokumenti:
11.1.
11.2.
11.3.

kvīts par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas samaksu;
juridiskai personai – reģistrācijas apliecības kopija un dokuments, kas apliecina
tiesības pārstāvēt uzņēmumu;
ja izsoles dalībnieku pārstāv pilnvarota persona – pilnvara.

12. Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis
nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no dalības mutiskā
izsolē un pieteikumu neizskata.
13. Pieteikums par piedalīšanos izsolē kopā ar norādītajiem dokumentiem iesniedzams SIA
“PREIĻU SAIMNIEKS” administratorei Liepu ielā 2, Preiļos (2. stāvā), tālr. 22047474, no
sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2022. gada 5. jūlija plkst. 12.00.

14. Saņemot pieteikumus par piedalīšanos izsolē, tiek sastādīts izsoles dalībnieku saraksts, kurā
tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja
vārds, uzvārds, pieteikumu iesniegšanas secībā.
15. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti visi
izsoles priekšnoteikumi.
16. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:
16.1.
16.2.

ja nav iesniegti visi 10. un 11. punktā norādītie dokumenti;
ja ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš.

17. Katra transportlīdzekļa vienība un iekārtas vienība ir atsevišķs izsoles objekts.
18. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātu un gaitu.
19. Transportlīdzekļi un iekārtas ir apskatāmi un detalizēta informācija par katra transportlīdzekļa
un iekārtas tehnisko stāvokli ir pieejama darba dienās SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” darba
laikā adresē Rīgas iela 4, Preiļi, apskates laiku vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš
saskaņojot ar uzņēmuma Transporta daļas vadītāju Edmundu Ķiršu, tālr. 26404165.
20. Izsole notiks 2022. gada 6. jūlijā plkst. 10.00 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” telpās Rīgas ielā
4, Preiļos (telpa tiks precizēta).
21. Katra piedāvātā transportlīdzekļa un iekārtas (izsoles objekta) izsole sākas ar izsoles vadītāja
piedāvāto un nosaukto izsoles sākumcenu, kas noteikta izsoles noteikumu punktā Nr. 3.
22. Izsoles dalībnieki savu piekrišanu pirkt izsoles objektu par nosaukto maksu apliecina
mutvārdos, kas tiek fiksēts izsoles gaitas protokolā.
23. Izsole notiek, ja ir reģistrējies arī tikai viens izsoles dalībnieks – šajā gadījumā izsoles
dalībnieks veic vienu soli un izsoles objekta galīgā pirkuma maksa ir piedāvātā
transportlīdzekļa noteiktā sākumcena plus viens augšupejas solis EUR 50.00.
24. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību iegādāties izsoles objektu par
sākumcenu, izsoles cena palielinās par vienu soli.
25. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā cena tiek fiksēta
izsoles dalībnieku sarakstā. Šajā gadījumā izsoles dalībniekam tiek atmaksāta iemaksātā
drošības nauda.
26. Izsole ar augšupejošu soli turpinās, līdz kāds no tās dalībniekiem nosola visaugstāko maksu,
pēc kā izsole tiek izsludināta par pabeigtu.
27. Piedāvātās augstākās summas samaksa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, par izsoles
objektu ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot to SIA “PREIĻU
SAIMNIEKS” bankas norēķinu kontā Nr. LV30UNLA0026000609608, AS SEB banka, ar
atzīmi “Pirkuma maksa par transportlīdzekli/iekārtu”, norādot transportlīdzekļa/iekārtas
marku un valsts reģistrācijas numuru.

28. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu.
29. Ja nosolītājs šo noteikumu 27. punktā noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, izsoles
komisija par to informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.
30. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par objekta pirkšanu par paša nosolīto augstāko
cenu.
31. Ja pārsolītais pircējs nav samaksājis nosolīto cenu divu nedēļu laikā kopš paziņojuma
iesniegšanas izsoles rīkotājam, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
32. Izsoles rezultātus pēc izsoles apstiprina SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” izsoles komisija.
33. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas noslēdz ar izsoles uzvarētāju pirkuma līgumu.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
valdes priekšsēdētājs
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