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Apstiprināti ar Dundagas novada  
 pašvaldības Privatizācijas,   
 atsavināšanas un iznomāšanas   
 komisijas 2015.gada 10.februāra  
 sēdes lēmumu  (prot. Nr.2., p.1.)  

 
Komisijas priekšsēdētāja   

____________ 
G.Abaja  

 
 

Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas PEUGEOT BOXER 
rakstiskās izsoles noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar Publiskas    
personas mantas atsavināšanas   
likuma 10.panta pirmo daļu   

 
 

1. Vispār īgie noteikumi 

1.1 Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās mantas – 
automašīnas PEUGEOT BOXER pārdošana izsolē.  

1.2 Izsoli organizē atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, kas 
reglamentē jautājumus, kuri nav noteikti šajos noteikumos un Dundagas novada 
domes 29.01.2015 sēdes lēmumā Nr.13. 

1.3 Rakstiskā izsolē tiek pārdota kustamā manta - automašīna, PEUGEOT BOXER Valsts 
reģistrācijas Nr. FS 3483, kas pieder Dundagas novada pašvaldībai. 

 
2. Automašīnas raksturojums un nosacītā cena 

2.1  Automašīna PEUGEOT BOXER, pirmā reģistrācija 02.02.2006,  motora tilpums 2,8 
l, degvielas tips – dizeļdegviela, pasažieru (8+1 vietas), aprīkota ar signalizāciju, 
centrālo atslēgu, autonomo apsildi, elektriskiem logu pacēlājiem un spoguļiem, 
sakabes āķi. Virsbūvei ir korozija un krāsojumam ir mehāniski bojājumi. Nākošā TA 
06.05.2015. 

2.2 Kustamās mantas – automašīnas PEUGEOT BOXER Nr. FS 3483 nosacītā 
(sākumcena) cena ir EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti eiro, 00 centi), tai skaitā 
PVN. Visa nosolītā kustamās mantas cena tiek samaksāta eiro. 

3. Izsoles organizēšana un norise 
3.1 Izsoli rīko Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisija (turpmāk – KOMISIJA). Kontakttālrunis 29419195 (Guntis Kārklevalks). 
3.2 Sludinājums par izsoli ir jāpublicē laikrakstā “Dundadznieks”, oficiālajā izdevumā  

“Latvijas vēstnesis” un Dundagas novada mājas lapā www.dundaga.lv. Sludinājuma 
tekstā jānorāda “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 12.pantā noteiktās 
prasības. 

3.3 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dundagā Pils ielā 5-1 Dundagas novada 
pašvaldības kancelejā, darba dienās no plkst. 8.30.-12.00. un no plkst.13.00 līdz 
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plkst.16.30 vai Dundagas pašvaldības mājas lapā www.dundaga.lv. 
3.4 Cenas piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi „ PEUGEOT BOXER 

izsolei, neatvērt līdz 9.03.2015. plkst.14.00”. Pasta adrese: Dundagas novada 
pašvaldība, Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV3270. 

3.5 Cenas piedāvājumā jānorāda iesniedzēja vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi vai 
juridiskas personas nosaukumu, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma 
sagatavošanas datumu un piedāvāto summu, kā arī jāapliecina piekrišana izsoles 
noteikumiem. (Cenas piedāvājuma forma – Pielikums 4.1). 

3.6 Cenas piedāvājumus izsolei var iesniegt līdz 2015.gada 9.martam plkst.14.00 (nosūtot 
pa pastu Dundagas novada pašvaldībai, vai nododot tieši izsoles rīkotājam līdz 
2015.gada 9.martam plkst.14.00). 

3.7  Izsoles dalībniekiem nodrošinājuma nauda EUR 380,00 jāpārskaita Dundagas novada 
pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldības) norēķinu kontā  (a/s Swedbank, bankas 
kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2) ar attiecīgu norādi 
“PEUGEOT BOXER izsolei”, līdz 8.03.2015. 

3.8 Izsoles dalībniekiem Cenas piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par 
nodrošinājuma naudas nomaksu. 

3.9 Izsoles dalībnieku cenu piedāvājumi tiek reģistrēti cenu sarakstā (pielikums 4.2). 
3.10 Izsole notiks Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Pils iela 5-1, 

Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, 2015.gada 9.martā plkst.14.00. 
3.11 KOMISIJA nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās 

personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem. 
3.12 Piedāvājumi, kas neatbilst šī nolikuma prasībām, tiks uzskatīti par nederīgiem. 
3.13 Izsole tiek uzskatīta par notikušu, ja ir saņemts vismaz viens cenas piedāvājums, kas 

pārsola kustamās mantas nosacīto cenu. 
3.14 Izsoles norise: 

3.14.1 Norādītajā rakstiskas izsoles stundā KOMISIJA pārbauda tās dienas pastu un 
noskaidro, vai klātesošie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu 
laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu 
pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski 
iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku 
klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus. Mutiskie 
piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 

3.14.2 Cenas piedāvājumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā. 
3.14.3 Ja Cenas piedāvājumā piedāvātā cena ir mazāka par publicēto nosacīto cenu, 

KOMISIJA pretendentu izslēdz no dalības rakstiskā izsolē. 
3.14.4 Pēc aplokšņu atvēršanas KOMISIJA no iesniegtajiem Cenas piedāvājumiem 

sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to 
izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, nosauc 
visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. To atzīmē protokolā. Izsoles 
dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, KOMISIJA izdod izziņu norēķinam 
par izsolē iegūto kustamo mantu (pielikums 4.3). 

3.14.5  Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka pretendenti piedāvājuši vienādu 
augstāko cenu, KOMISIJA veic vienu no šādām darbībām: 

• turpina izsoli, pieņemot rakstiskus Cenas piedāvājumus no nomas 
tiesību pretendentiem vai to pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu 
cenu, ja tie piedalās pieteikumu atvēršanā, un organizē piedāvājumu 
tūlītēju atvēršanu; 
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• rakstiski lūdz pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas 
maksu, izteikt rakstiski savu Cenas piedāvājumu par augstāku nomas 
maksu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, 
vietu un kārtību. 

3.14.6 Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, vienas nedēļas laikā no 
izsoles dienas jāpārskaita nosolītā kustamās mantas cena uz Dundagas novada 
domes norēķinu kontu. 

3.14.7 KOMISIJA izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc 
izsoles un paziņo par tās rezultātiem Dundagas novada pašvaldības mājas lapā 
www.dundaga.lv. 

3.14.8 Sūdzības par KOMISIJAS darbu var iesniegt Dundagas novada Domes 
priekšsēdētājam. 

3.14.9 Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā vienas nedēļas 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par 
nosolīto kustamo mantu (pielikums 4.4). 

3.14.10  Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 
• nav saņemts neviens cenas piedāvājums, kas pārsola nosacīto cenu; 
• ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu. 

3.14.11  Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem KOMISIJA un vienas 
nedēļas laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas paziņo par to reģistrētajiem izsoles 
dalībniekiem. 

3.14.12 Izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši mantu, trīs dienu laikā pēc līguma 
noslēgšanas ar izsoles uzvarētāju, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. 

 
4. Pielikumi  

4.1 Cenas piedāvājuma forma; 
4.2 DALĪBNIEKU PIEDĀVĀTO CENU SARAKSTS; 
4.3 Izziņa norēķinam par izsolē iegūto kustamo mantu; 
4.4 Pirkuma līgums 
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Pielikums 4.1 
 
 
 
 
 
 

Dundagas novada pašvaldībai 

Pils ielā 5-1 
Dundagā, Dundagas pagastā 
Dundagas novadā, LV-3270 
dome@dundaga.lv 

pretendenta – fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods 

pretendenta – juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs 
 

  
pretendenta – fiziskās personas deklarētā dzīvesieta 

pretendenta – juridiskās personas juridiskā adrese 
 

  
pretendenta pārstāvja (ja ir) vārds, uzvārds un personas kods  

  
elektroniskā pasta adrese (ja ir)  

  
tālruņa numurs (ja ir)  

 
CENAS PIEDĀVĀJUMS 

automašīnas PEUGEOT BOXER izsolei 
 

Par automašīnu PEUGEOT BOXER ar valsts reģistrācijas numuru FS 3483 piedāvāju cenu 

________________________________ eiro t.sk. PVN saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 

Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas apstiprinātajiem noteikumiem. 

Apstiprinu, ka esmu iepazinies un atzīstu par pareiziem izsoles noteikumus, tie ir skaidri un 

saprotami, iebildumu un pretenziju nav. 

Norēķinu rekvizīti: 

_________________________________________________________________________. 

Pielikumā: Izsoles dalībniekiem - juridiskām personām: 

   reģistrācijas apliecības kopija; 
   dokumenta kopija, kas apliecina izsoles dalībnieka amatpersonas 
pārstāvības un paraksta tiesības; 
  Izsoles dalībniekiem - fiziskām personām: 
   pases kopija. 
 

    
pieteikuma sagatavošanas 

vieta 

pieteikuma 

sagatavošanas datums 

paraksts vārds, uzvārds 
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Pielikums 4.2 
Dundagas novada dome 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV3270 
 

DAL ĪBNIEKU PIED ĀVĀTO CENU SARAKSTS 
 

Izsoles laiks un vieta - 2015.gada 9.martā plkst.14.00. Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā. 
Izsolāmās kustamās mantas nosaukums un atrašanās vieta – automašīna PEUGEOT BOXER 
ar valsts reģistrācijas numuru FS 3483, «Brigas», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-
3275. 
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti eiro un 
00 centi). 

 
 

Nr. 
p. 
k. 
 

Izsoles dalībnieka 
vārds, uzvārds vai 

nosaukums 
 

Izsoles 
dalībnieka 

personas kods 
vai reģistrācijas 

numurs 

Izsoles 
dalībnieka 

dzīvesvietas vai 
juridiskā adrese 

 

Piedāvātā cena 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________ 
 
 
Protokolists _______________ 
 
 



6 

 
Pielikums 4.3 

Dundagas novada dome 
Pils iela 5-1, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV3270 
 
 
 

IZZI ŅA 
norēķinam par izsolē iegūto kustamo mantu 

 
Izsoles dalībnieka, izsolāmās kustamās mantas nosolītāja, vārds, uzvārds, vai nosaukums 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
adrese un tālruņa numurs _________________________________________________________ 
izsolē, kas notika 2015.gada 9.martā, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā, ieguva īpašumā 
kustamo mantu - automašīnu PEUGEOT BOXER ar valsts reģistrācijas numuru FS 3483, par 
summu 

______________________________________________________________________________ 

(summa cipariem un vārdiem) 

_____________________________________________________________________________. 
Līdz 2015.gada 16.martam izsolāmās kustamās mantas nosolītājam jāpārskaita 

_____________________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 

_____________________________________________________________________________ 
Dundagas novada pašvaldības kontā, rekvizīti: 
Dundagas novada dome,  
reģ. Nr.LV90009115209, 
a/s «Swedbank», 
bankas kods: HABALV22,  
konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 
 
 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________ 
 
 
Protokolists _______________ 
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Pielikums 4.4 
AUTOMAŠ ĪNAS PIRKUMA L ĪGUMS 

 
Dundagā       2015. gada ___._______________ 
 

Dundagas novada pašvaldība, izpilddirektora Visvalža Radeļa personā, kas darbojas uz 
pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk - Pārdevējs, no vienas puses, 
un____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

( vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, pases dati) 
turpmāk saukts - Pircējs, no otras puses, pamatojoties uz 2015.gada 9.marta izsoles rezultātiem, vienojas 
par sekojošo: 
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk automašīnu PEUGEOT BOXER ar valsts reģistrācijas numuru FS 
3483, šasijas nr.VF3ZBPMPB17749287, krāsa – pelēka metāliska, dīzeļmotora tilpums motora tilpums 
2800 cm3, 2006. gada 1.reģistrācija, turpmāk – automašīna. 
Pārdevējs apņemas nodot automašīnu Pircējam un Pircējs apņemas automašīnu pieņemt un samaksāt 
zemāk norādītajā kārtībā pirkuma summu. 
2. AUTOMAŠĪNAS NODOŠANA 
Pārdevējs apņemas nodot automašīnu īpašumā Pircējam pēc tam, kad Pircējs veicis visas pirkuma 
summas samaksu. 
3. PIRKUMA SUMMAS SAMAKSA  
Automašīna PEUGEOT BOXER tiek pārdota par EUR 
_______,(_____________________________________________ eiro), ko Pircējs samaksājis 
Pārdevējam pilnā apmērā 2015.gada ____.martam, tas ir, līdz šī līguma noslēgšanas brīdim. 
Pirkuma summas samaksa veikta ar pārskaitījumu Pircēja norādītajā norēķina kontā. 
4. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 
4.1Pārdevējs paziņo Pircējam par to, ka pārdodamā automašīna PEUGEOT BOXER, valsts 
reģistrācijas Nr. FK9064 nav nevienam citam atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ne ar kāda veida 
parādiem, saistībām vai cita veida ierobežojumiem. 
4.2Automašīna tiek pārreģistrēta uz Pircēja vārda 1 (vienas) dienas laikā pēc šī līguma noslēgšanas, ko 
veic Pircējs bez Pārdevēja klātbūtnes un speciālajām pilnvarām. 
4.3Visus izdevumus, kas saistīti ar automašīnas pārreģistrāciju maksā Pircējs. 
4.4Visi strīdi, kas rodas starp pusēm, tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, 
strīdi tiek risināti likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
4.5Līgums sastādīts un parakstīts 3 eksemplāros. 
 
5. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI 

Pārdevējs: Dundagas novada pašvaldība Pircējs: 
Adrese: Pils iela 5-1, Dundagas pagasts, Dundagas 
novads, LV- 3270 
Reģistrācijas Nr.90009115209 
PVN reģ., Nr. LV 90009115209 
Banka : a/s «Swedbank» 
Konta Nr . LV72 HABA 0551 0258 9898 2 

 
 
 
 

 
 

                     Visvaldis Radelis 

 
 
 

 
 



 

___.___.2015. automašīnas pirkuma līgums. 
 
 

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS 
 
Par automašīnas PEUGEOT BOXER ar valsts reģistrācijas numuru FS 3483 nodošanu 

pircējam 
 

2015.gada ___ . ____________ 
 

PĀRDEVĒJS Dundagas novada pašvaldība, kuru pārstāv pašvaldības 
izpilddirektors Visvaldis Radelis 
 

un   
  
PIRCĒJS  

 
sastādīja šo aktu par to, ka 2015.gada ____. martā pamatojoties uz 9.03.2015. izsoles 

rezultātiem un __.___.2015. automašīnas pirkuma līgumu 

PĀRDEVĒJS nodod un PIRCĒJS pieņem:  

 

Automašīnu PEUGEOT BOXER ar valsts reģistrācijas numuru FS 3483, šasijas 

nr.VF3ZBPMPB17749287 , krāsa – pelēka metāliska, dīzeļmotora tilpums motora tilpums 2800 cm3, 

2006. gada 1.reģistrācija un reizē ar to tehniskos un reģistrācijas dokumentus, kā arī vienu 

automašīnas aizdedzes atslēgu. 

Pirkuma maksa EUR _________ (___________________) samaksāta ___.__.2015. 

Dundagas novada pašvaldības kontā. 

Savstarpēju pretenziju PĀRDEVĒJAM un PIRCĒJAM nav. 
 

   
 

 

                Visvaldis Radelis 

 

 

 

 


