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  Apstiprināti  
Ar SIA „Talsu namsaimnieks”  

Valdes 05.03.2020.lēmumu 

(prot. Nr.20/2-6/640) 

 

 

ATKĀRTOTĀS IZSOLES NOTEIKUMI 
 

SIA „Talsu namsaimnieks” kustamās mantas – 

traktora piekabes BICCHI B228BRT ar reģistrācijas numuru P3831LV 

pārdošanai 

 

1. Atsavināmais objekts: 

1.1. Traktora piekabes BICCHI B228BRT ar reģistrācijas numuru P3831LV, turpmāk tekstā- 

Piekabe, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu tiek pārdota mutiskā izsolē 

personai, kura par mantu piedāvājusi visaugstāko cenu. 

1.2. Izsoles objekta raksturojums – piekabe BICCHI B228BRT, reģistrācijas Nr. P3831LV, 

izlaiduma gads - 2011., krāsa – sarkana un zila, tehniskās apskates derīguma termiņš – 08.2019.  

 

2. Traktora atsavināšanas noteikumi: 

2.1.  Izsoles sākumcena ir noteikta EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit eiro), tajā skaitā PVN 

21% apmērā. 

2.2. Piekabes atsavināšanas metode- pārdošana izsolē. 

2.3. Piekabes atsavināšanas paņēmiens- mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2.2. Traktora izsoli rīko Komisija, kas izveidota ar SIA „Talsu namsaimnieks” valdes  

priekšsēdētāja 15.11.2019. rīkojumu Nr.19/2-9/22,  ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild 

par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu. 

2.3. Gadījumā, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens  izsoles dalībnieks, Piekabi pārdod vienīgajam 

izsoles dalībniekam par izsoles sākuma cenu, kas ir paaugstināta vismaz par vienu soli saskaņā 

ar šo noteikumu 4.7.punktu. 

 

2. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība 

3.1. Izsoles dalībnieki, to tiesības un pienākumi: 

3.1.1. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības 

iegūt īpašumu. 

3.1.2. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas pieteikties izsolei, ir šādi dokumenti: 

3.1.2.1. juridiskajām personām: 

1) SIA „Talsu namsaimnieks” adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu 

pirkt Piekabi saskaņā ar šiem noteikumiem; 

2) juridiskas personas pārvaldes institūcijas lēmums par Piekabes iegādi; 

3) drošības naudas samaksas apliecinošs dokuments; 

4) bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt iemaksāto drošības naudu, ja nav nosolīta 

pārdodamā Piekabe; 

5) pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi vai ID karti). 

3.1.2.2. Fiziskajām personām: 

1)  SIA „Talsu namsaimnieks” adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu 

pirkt Piekabi saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

2) pases dati, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; 

3) drošības naudas samaksas apliecinošs dokuments; 

4) bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt iemaksāto drošības naudu, ja nav nosolīta 

pārdodamā Piekabe; 

5) notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt citu fizisku personu (uzrādot pasi vai ID karti). 

3.1.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

http://www.talsi.lv/uploads/filedir/Izsoles/2015/Junijs%202015/izsoles_noteikumi_scania93m.pdf#page=1
http://www.talsi.lv/uploads/filedir/Izsoles/2015/Junijs%202015/izsoles_noteikumi_scania93m.pdf#page=1
http://www.talsi.lv/uploads/filedir/Izsoles/2015/Junijs%202015/izsoles_noteikumi_scania93m.pdf#page=2
http://www.talsi.lv/uploads/filedir/Izsoles/2015/Junijs%202015/izsoles_noteikumi_scania93m.pdf#page=2
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3.1.3.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš: 

3.1.3.2.. sludinājumā norādītajā dalībnieku reģistrācijas vietā  nav iesniegti visi šo 

noteikumu 3.1.2. punktā minētie dokumenti.  

3.1.4. Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda SIA „Talsu namsaimnieka” A/S 

“SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV54UNLA0050015036916. Drošības 

nauda 10 % apmērā, kas sastāda EUR 88,00 (astoņdesmit astoņi eiro) no Piekabes 

nosacītās cenas ar atzīmi “Piekabes BICCHI B228BRT, reģistrācijas Nr. P3831LV, 

izsoles drošības nauda” un izsoles reģistrācijas maksa (reģistrācijas maksā ietilpst maksa 

par izsoles noteikumiem un materiāliem) EUR 30,00 (trīsdesmit eiro), tai skaitā PVN. 

Ja pretendents nav iemaksājis drošības naudu un izsoles reģistrācijas maksu, pie izsoles 

netiek pielaists. 

3.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma ievietošanas interneta mājas 

lapā www.talsunamsaimnieks.lv , publikācijas laikrakstā „Talsu vēstis” un oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. Izsoles noteikumi pieejami SIA „Talsu namsaimnieks”  mājas lapas sadaļā 

“Izsoles” 

3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2020.gada 15.aprīļa 

plkst.17:00, SIA „Talsu namsaimnieks” birojā Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā. Izsoles 

dalībniekus reģistrē uzskaites lapā pirms izsoles sākšanas, izsoles uzskaites lapā dalībnieks 

parakstās par iepazīšanos ar izsoles noteikumiem. 

3.4. Piekabi var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar atbildīgo par izsoles objektu- 

Dzintaru Legzdiņu, tālr.25468428, e-pasts: dzintars.legzdins@talsunamsaimnieks.lv .  

3.5. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas 

ar informāciju par izsoles dalībniekiem. 

3.6. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un 

gaitu. 

3. Izsoles norise 

4.1. Izsole notiks SIA „Talsu namsaimnieks”, Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads,  2020 gada 

19.maijā, plkst. 10:30, SIA „Talsu namsaimnieks” biroja apspriežu telpā (ēkas 3.stāvā). 

4.2. Izsoli vada Izsoles komisijas priekšsēdētājs (turpmāk- izsoles vadītājs). 

4.3. Uzsākot izsoli, izsoles vadītājs pārliecinās, vai ir ieradušies visi izsolē pieteikušies izsoles 

dalībnieki. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradušies visi izsoles dalībnieki, izsole 

netiek uzsākta līdz brīdim, kad ir ieradušies visi izsoles dalībnieki, bet ne ilgāk kā līdz 20 

minūtēm no iepriekš izsludinātā izsoles sākuma, ja,  izvērtējot faktiskos apstākļus, izsoles 

komisija nepieņem citu lēmumu. 

4.4. Pēc tam, kad izsoles vadītājs ir uzsācis izsoli, izsoles dalībnieks, kurš nav ieradies noteiktajā 

laikā, skaitās izsolē nepiedalījies. Šādam dalībniekam netiek atmaksāta iemaksātā Drošības 

nauda. 

4.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo pārdodamo piekabi un paziņo izsolāmās piekabes 

sākuma cenu, kā arī summu, par kādu sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.6. Pārsolīšanas summa jeb solis- EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi). 

4.7. 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 atkārtoto 

visaugstāk nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj 

Izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis vairāksolījumu, un šis āmura piesitiens noslēdz 

pārdošanu. 

4.8. 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. 

4.9. 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 Piekabes cenu, neparakstās protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies 

no nosolītās Piekabes. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāta Drošības nauda. Šādā gadījumā par Piekabes nosolītāju tiek 

http://www.talsunamsaimnieks.lv/
mailto:dzintars.legzdins@talsunamsaimnieks.lv
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uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākošo visaugstāko cenu un viņam tiek piedāvāts 

protokolā apliecināt ar parakstu  piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

4.10. Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši pārdodamo Piekabi, septiņu darba dienu laikā tiek 

atmaksāta Drošības nauda. 

4.11. Ja Piekabes nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē tiesības uz nosolīto 

Piekabi. Drošības nauda šādam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā tiek 

piedāvāts iegādāties Piekabi izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, un šim 

izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot 

izsoles rīkotājam par Piekabes pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu un viena mēneša laikā 

noslēgt Piekabes pirkuma līgumu. 

 

4. Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana. 

5.1. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu 7 dienu laikā pēc izsoles. 

5.2. Izsoles rezultātus apstiprina SIA „Talsu namsaimnieks” valde, kurai var iesniegt sūdzības 

par izsoles komisijas, kā arī izsoles vadītāja darbībām. 

 

5. Nenotikušas izsoles 

6.1. Ja izsolei nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.  

6.2. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākuma cenu vai arī nosolītājs nav 

samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

6.3. Ja izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākuma cenu, SIA „Talsu namsaimnieks”  var rīkot 

atkārtotu izsoli vai ierosināt citu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto 

mantas atsavināšanas veidu, vai atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 

6. Norēķini par nosolīto Traktoru, maksāšanas līdzekļi un kārtība. 

7.1. Maksājumus par nosolīto Piekabi 100% (procentu) apmērā pircējs veic EUR (eiro). 

7.2. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 1 (viena) mēneša laikā, pēc pirkuma 

līguma noslēgšanas dienas, jāveic maksājums par Piekabes pirkšanu. 

7.3. Visi norēķini tiek veikti SIA „Talsu namsaimnieks” A/S “SEB banka”, kontā Nr. 

LV54UNLA0050015036916, ar atzīmi “Piekabes BICCHI B228BRT, reģistrācijas Nr. 

P3831LV, izsole”. 

7.4. Ja Piekabi nosolījušais izsoles dalībnieks 7.2.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies par 

Piekabi šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Piekabi. Drošības 

nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. 

7.5. 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 Piekabes pirkšanu 

par paša nosolīto augstāko cenu un viena mēneša laikā noslēgt Piekabes pirkuma līgumu.  

7.6. Gadījumi, kuros iespējam termiņu pagarināšana, nav paredzēti. 
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Pielikums Izsoles noteikumiem 

Traktora piekabes pirkuma-pārdevuma līgums Nr.20/ 

Talsos,           2020.gada __.________ 

SIA „Talsu namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.41203035896, adrese: Ezeru laukums 2, 

Talsi, Talsu novads, LV-3201, turpmāk tekstā - Pārdevējs, tās valdes priekšsēdētāja Egila 

Barisa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 06.02.2017. komercpilnvaru Nr.321, no vienas 

puses, un 
____________, personas kods/reģ.Nr._______________________,adrese: 

____________________________________________________________,LV-________, 

turpmāk tekstā - Pircējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puse/Puses, 

ievērojot 2020.gada __.aprīlī rīkotās atklātās izsoles, turpmāk tekstā saukta - “Izsole”, rezultātus 

un Izsoles noteikumu prasības, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šo līgumu par 

sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Puses noslēdz darījumu, ar kuru Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk traktora piekabi 

BICCHI B228BRT, reģistrācijas Nr. P3831LV, izlaiduma gads - 2011., krāsa – sarkana un zila, 

tehniskās apskates derīguma termiņš beidzies,  turpmāk tekstā – Piekabe. 

1.2. Pārdevēja īpašuma tiesības apliecina Piekabes reģistrācijas apliecība: A361447. 

 

2. Apmaksas summa, kārtība un termiņi 

2.1. Piekabes pirkuma summa saskaņā ar Izsoles protokolu ir noteikta EUR 

 ___,00 (______________________________________centi). 

2.2. Pircējam Līguma 2.1. punktā noteikto summu jāsamaksā Pārdevējam pilnā apmērā 1 

(viena) mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas, tas ir, ne vēlāk kā līdz 2020.gada___.______. 

2.2. Pirkuma summas samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu bankā. 

3. Pircēja un pārdevēja pienākumi un tiesības 

3.1. Noslēdzot šo līgumu Pārdevējs apliecina, ka pārdodamā Piekabe nav nevienam citam 

atsavināta, nav ieķīlāta, strīdā un zem aizlieguma nestāv, nav apgrūtināta ne ar kāda veida 

parādiem, saistībām vai cita veida ierobežojumiem, trešajām pusēm nav nekādu tiesību uz 

līguma priekšmetu. 

3.2. Pircējs apmaksā ar Piekabes pārreģistrāciju saistītos izdevumus. 

3.3. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Piekabes tehnisko stāvokli un turpmāk necels nekāda 

veida pretenzijas par Piekabes tehnisko stāvokli. 

3.4. Pircēja pienākums ir veikt Piekabes pārreģistrāciju uz Pircēja vārda 2 (divu) darba dienu 

laikā pēc līguma summas samaksas un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas. 

3.5. Puses vienojas, ka īpašumtiesības uz Piekabi Pircējs iegūst ar dienu, kad Pircējs veicis 

Piekabes pārreģistrāciju uz Pircēja vārda. 

3.6.  Puses ir atbildīgas par zaudējumiem, kas rodas Pircēja/Pārdevēja prettiesiskas darbības vai 

bezdarbības rezultātā. 

4. Strīdu izskatīšana 

4.1. Visi strīdi, pretrunas vai prasības, kas rodas no vai saskaņā ar šo līgumu, vai pārkāpumu, 

vai izbeigšanu vai spēka zaudēšanu, vispirms jāatrisina pārrunu kārtībā un, ja pusēm nav 

izdevies vienoties mēneša laikā no sarunu uzsākšanas, tad to jāizskata tiesā. 

5. Līguma stāšanās spēkā, darbības termiņš un līguma pārtraukšana 

5.1.  Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību 

izpildei. 
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5.2. Šis līgums neparedz blakus līgumus, atpakaļpārdevumu vai atpakaļpirkumu. 

5.3. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, izsniedzot katrai Pusei pa vienam 
eksemplāram. 

6. Pušu rekvizīti un paraksti: 

Pārdevējs  Pircējs 
 
SIA „Talsu namsaimnieks”   ________________________ 

Vien.reģ.Nr.4120303589 Personas kods/reģ.Nr.______ 

  Adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, LV-3201    Adrese:____________________ 

Banka: AS “SEB banka” 

Konta Nr.LV54UNLA005001036916 

t.63232150   
 

______________________E.Bariss  ________________________ 

Valdes priekšsēdētājs 

 

A.Pumpiņš 

 

 


