AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

NOTEIKUMI Nr.2019/13
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 23.maija
Lēmumu Nr.141 (protokols Nr.5, 4.p.)
3.punktu

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS KUSTAMĀS MANTAS – PĀRVIETOJAMAS
MĀJAS PROFILE SUPER 35 X 12,3 ATSAVINĀŠANAS – PĀRDOŠANAS PAR BRĪVU
CENU NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama Aizkraukles novada pašvaldības kustamas
mantas – pārvietojamās mājas Profile Super 35 x 12,3 (turpmāk tekstā – Kustama manta)
atsavināšana – pārdošana par brīvu cenu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumam.
Kustamas mantas atsavinātājs – Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas
Nr.90000074812, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV5101, (kontaktpersona: Brigita Krauze (tālrunis: 26338628; e-pasta adrese:
brigita.krauze@aizkraukle.lv).
Kustamas mantas atsavināšanu organizē ar Aizkraukles novada domes 2019.gada 31.janvāra
lēmumu Nr.23 (protokols Nr.1, 24.p.) „Par Aizkraukles novada pašvaldības kustamas mantas
- pārvietojamās mājas atsavināšanu” izveidota izsoles komisija (turpmāk tekstā – Izsoles
rīkotājs).
Kustama manta tiek atsavināta pārdodot par brīvu cenu, kas ir 30 euro (trīsdesmit euro).
Maksāšanas līdzekļi:100% euro.
Sludinājums par Kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu ievietojams Aizkraukles novada
pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv un oficiālajā izdevumā pašvaldības izdevumā
“Domes Vēstis”.

2. KUSTAMAS MANTAS RAKSTUROJUMS
2.1. Kustama manta ir lietota pārvietojama Angļu vasaras māja Profile Super 35 x 12,3, kas
atrodas Pļaviņu novada sporta bāzē “Jankas – Jaujas”. Aizkraukles novada pašvaldība
2007.gadā šo pārvietojamo māju iegādājās lietotu, ražošanas gads nav zināms. Kopējās mājas
platība ir ~ 40m², izmēri 10,7 x 3,75m. Aprīkota ar dzīvojamo istabu, mēbelēm, gāzes kamīnu
(nav iespējams izmantot, atvienoti pieslēgšanās cauruļvadi), virtuves iekārtu ar aprīkojumu
(ledusskapis Lec, gāzes plīts, cepeškrāsns Prima, ūdens sildītāju Morco D-51B), trīs
atsevišķas guļamistabas (aprīkotas ar elektriskiem sildītājiem). Tualete un duša demontēta,
tās vietā izveidota noliktavas telpa, slēpošanas inventāra uzglabāšana.
2.2. Aizkraukles novada pašvaldībai piederošs īpašums.
2.3. Apgrūtinājumi: Nav.
2.4. Pirmpirkuma tiesības uz kustamo mantu: Nav.
3. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN REĢISTRĒŠANA
3.1. Atsavināmās Kustamās mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura
saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā
transportlīdzekli.

3.2. Pieteikumu pieņemšanu un reģistrāciju uzsāk pēc sludinājuma publicēšanas mājaslapā
www.aizkraukle.lv. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu
iegūt savā īpašumā Kustamo mantu un slēgt ar tās atsavinātāju pirkuma līgumu.
3.3. Pretendentiem, kuri vēlas pirkt Kustamo mantu, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz
2019.gada 14.jūnija plkst.10.00 jāiesniedz Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā pieteikums par Kustamas mantas pirkšanu par brīvu
cenu (1.pielikums).
3.4. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punkta prasības, tā tiek reģistrēta pircēju
reģistrācijas lapā, kurā norāda: kārtas numuru; fiziskai persona – vārdu, uzvārdu, personas
kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi.
3.5. Pretendents netiek reģistrēts, ja:
3.5.1. nav iesniedzis 3.2.punktā noteikto pieteikumu;
3.5.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš.
4. NOSACĪTĀS CENAS SAMAKSA UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
4.1. Ja noteiktajā termiņā, Kustamas mantas pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens
pretendents, komisija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par Kustamas mantas pircēju.
4.2. Ja noteiktajā termiņā ir iesniegti un reģistrēti vairāk kā viens pieteikums Kustamas mantas
pirkšanai par brīvu cenu, starp šīm personām 2019.gada 17.jūnijā plkst.11.00 tiks rīkota
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4.3. Pretendentiem turpmākā dalība atsavināšanas procedūrā, piedaloties izsolē jāapstiprina līdz
2019.gada 17.jūnija plkst. 10.00, iesniedzot komisijai pieteikumu dalībai Kustamas mantas
izsolē.
4.4. Ja neviens pretendents neapstiprina dalību izsolē, Kustama manta tiek pārdota pretendentam,
kurš pirmais iesniedzis pieteikumu un reģistrēts Kustamas mantas pirkšanai par brīvu cenu.
4.5. Ja izsolei pieteikušies vismaz divi pretendenti, notiek mutiska izsole ar izsoles soli 10 euro.
Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš piedāvās augstāko cenu par Kustamo
mantu. PVN iekļauts nosolītajā cenā.
4.6. Pircējam pirkuma cenas samaksa jāveic trīs darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
paziņošanas, iemaksājot visu pirkuma maksu vienā no Aizkraukles novada pašvaldības
norēķinu kontiem:
Banka: A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302;
Banka: A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750;
Banka: A/S “Citadele”, konts: LV21PARX001244715000, vai Aizkraukles novada
pašvaldības kasē.
4.7. Pēc maksājuma uzdevuma, kas apliecina Kustamas mantas pirkuma cenas samaksu
iesniegšanas pārdevējam, starp pārdevēju un pircēju tiek parakstīts Kustamas mantas
pirkuma līgums (2.pielikums). Kustamas mantas īpašuma tiesības pāriet uz pircēju ar
pirkuma līguma un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu.
4.8. Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas samaksu,
uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no Kustamas mantas pirkuma tiesībām. Šādā gadījumā
komisija atsavināšanas protokolā izdara attiecīgu ierakstu un informē Aizkraukles novada
domi par atsavināšanas procedūras pabeigšanu bez rezultāta. Aizkraukles novada dome lemj
par turpmāko atsavināšanas procedūras organizēšanu.
5. NENOTIKUSI PĀRDOŠANA
5.1. Atsavināšana - pārdošana par brīvu cenu atzīstama par nenotikušu, ja:
5.1.1. noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents;
5.1.2. pretendents, kurš ieguvis Kustamas mantas pirkuma tiesības nav veicis pirkuma maksas
samaksu noteiktajā termiņā.
6. REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
6.1. Atsavināšanas rezultātus apstiprina Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs 5 (piecu) dienu
laikā pēc Izsoles.
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7. KOMISIJAS LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA
7.1. Personām, kuras iesniegušas pieteikumu Kustamas mantas atsavināšanai - pirkšanai par brīvu
cenu ir tiesības, ne vēlāk kā līdz atsavināšanas rezultātu apstiprināšanas dienai, iesniegt
sūdzību Aizkraukles novada domē par Izsoles komisijas veiktajām darbībām.
Pielikumā:
1. Pieteikums izsolei;
2. Kustamas mantas pirkuma līguma projekts.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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L.Līdums

