
 

APSTIPRINĀTI 

ar Liepājas Universitātes Senāta  

2014.gada 27. janvāra lēmumu 

                     

 

Kustamās mantas – vieglās automašīnas AUDI 100 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama kustamās mantas – automašīnas AUDI 100, 

turpmāk – automašīna, pārdošana izsolē.  

1.2. Izsole tiek organizēta pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un 

Liepājas Universitātes Senāta 2014.gada 27.janvāra lēmumu „Par kustamās mantas - automašīnas 

AUDI 100  atsavināšanu”. 

1.3. Izsole notiks Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā 2014.gada 24.februārī plkst. 

11.00 203.telpā. 
1.4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 

Liepājā, 141. kabinetā (Saimniecības daļa), darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst.16.00, pusdienas 

pārtraukums 12.00-13.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Liepājas 

Universitātes interneta mājas lapā www.liepu.lv.  

1.5. Automašīna tiek pārdota atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (Izsoles veids). Solis EUR 

20,00 (divdesmit euro). 

1.6. Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā, no automašīnas nosacītās cenas, t.i. EUR 

60,00 (sešdesmit euro). 

1.7. Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles Liepājas Universitātes kontā, reģ. Nr. LV 

90000036859, Valsts kasē, konta Nr. LV45TREL9150190000000 

1.8.  Visas noteikumos noteiktās cenas tiek samaksātas euro. 

1.9. Automašīnu var apskatīt darba dienās darba laikā iepriekš piesakoties pa tālruni 26353540, 

kontaktpersona Eduards Popovs. 

 

2. Automašīnas raksturojums un nosacītā cena 

 

2.1. Izsoles objekts - vieglā automašīna AUDI 100, valsts reģistrācijas Nr. BG 8080, izlaiduma 

gads 1994., degvielas tips – benzīns, dzinēja tilpums 2,6 l, krāsa – melna, spidometra rādījums 

448 165 km. Tehniskās apskates derīguma termiņš – 2014.gada aprīlis. Papildus aprīkojums – 

jumta lūka, elektriski vadāmi priekšējie sānu logu stikli. Virsbūves krāsojuma, lakas nobrāzumi. 

2.2. Automašīnas nosacītā cena ir EUR 600,00 (seši simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, 

kas ir arī izsoles sākumcena. Visa pretendenta nosolītā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības 

nodokli veicot maksājumu par nosolīto automašīnu.  

 

3. Reģistrācija, izsoles norise 

 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā  

„Kurzemes Vārds” un interneta mājas lapā  www.liepu.lv. 

3.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā 

personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var 

iegūt īpašumā kustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos paredzētos 

priekšnoteikumus. 



3.3. Personām, kuri vēlas reģistrēties, jāiesniedz sekojoši dokumenti:  

3.3.1. juridiskām personām, arī personālsabiedrībām:  

3.3.1.1. pieteikums, norādot konta numuru un banku; 

3.3.1.2. Uzņēmumu reģistra izsniegta izziņa par paraksttiesīgajām personām (derīga 

45 dienas; fiziskās personas uzrāda pasi) 

3.3.1.3. dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu; 

3.3.1.4. pārvaldes institūcijas lēmuma kopiju par dalību izsolē un automašīnas 

iegādi, 

3.3.2. fiziskām personām, uzrādot pasi: 

3.3.2.1. pieteikums, norādot konta numuru un banku; 

3.3.2.2. dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu. 

 

3.4. Iesniegto dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.  

3.5. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3.punktu apakšpunktu noteikumus, tā tiek reģistrēta 

izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnāls (pielikums Nr.1), kurā ieraksta šādas ziņas: 

3.5.1. dalībnieka kārtas numurs; 

3.5.2. fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pases datus, dzīvesvietas adresi; 

3.5.3. juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. 

3.6. Izsoles dalībniekus reģistrē Liepājas Universitāte Lielā iela 14, Liepājā, 141. kabinetā līdz 

2014.gada 24.februāra plkst. 10.30. Reģistrācijas laiki tiek noteikti darba dienās no plkst. 08.00 

līdz plkst.16.00, izņemot pusdienas pārtraukumu 12.00-13.00,  piektdienās 8.00-12.00. 

3.7. Reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrētājs izsniedz reģistrācijas apliecību (pielikums 

Nr.2). 

3.8. Persona netiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā: 

3.8.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš dalībnieku reģistrācijai; 

3.8.2. ja nav iesniegti 3.3.punkta apakšpunktos minētie dokumenti. 

3.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt personas ar ziņām par izsoles 

dalībniekiem. 

3.10. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi izsoles noteikumos noteiktajā 

kārtībā reģistrēti izsoles dalībnieki. Ja uz izsoli ierodas viens reģistrēts dalībnieks, tad 

Automašīna tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par cenu, kas 

veidojas, ja kustamās mantas nosacītajai cenai pieskaita vienu izsoles soli. 

3.11. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas 

varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu. 

3.12.  Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda pasi, reģistrācijas apliecību, uz kuras 

pamata izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas žurnālā un reģistrācijas apliecībā 

ierakstītajam kārtas numuram un paraksta izsoles noteikumus. 

3.13. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo automašīnu, paziņo tās sākumcenu, kā 

arī summu, par kādu cena paaugstināma ar katru nākamo solījumu.  

3.14. Izsole tiek protokolēta. Protokolā atzīmē katra izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu vai 

nosaukumu un izsoles dalībnieka reģistrācijas numuru un piedāvātās cenas. Atsakoties no tālākas 

solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto 

cenu. 

3.15. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs 

atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās cenas pieaugums 

nedrīkst būt mazāks par izsoles soli. 

3.16. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, ka automašīna ir pārdota 

personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek 

ierakstīti izsoles protokolā. 



3.17. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina tajā 

norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un saņem izziņu norēķiniem par izsolē iegūto 

automašīnu (pielikums Nr.3). 

3.18. Izsoles dalībnieks, kurš Automašīnu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies 

no nosolītās automašīnas. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta. 

Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo automašīnu, 

par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks, 

viņš iegūst tiesības uz automašīnu par viņa nosolīto cenu.  

3.19. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, septiņu dienu laikā no izsoles dienas 

jāiemaksā Liepājas Universitātes kontā nosolītā automašīnas cena, kura tiek aplikta ar pievienotās 

vērtības nodokli, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis 

automašīnu, bet piecu darba dienu laikā nesamaksā nosolīto cenu – nodrošinājuma maksa netiek 

atmaksāta.   

3.20. Izsoles dalībniekiem, kuri ieradušies uz izsoli un nav nosolījuši automašīnu, iesniegtais 

nodrošinājums tiek atmaksāts desmit darba dienu laikā uz kontu no kura maksājums ir saņemts, 

pamatojoties uz personas iesniegumu. 

3.21. Nodrošinājums netiek atmaksāts šādos gadījumos: 

3.21.1.Ja izsoles dalībnieks neierodas uz izsoli; 

3.21.2. Ja izsoles dalībnieks atsakās parakstīt izsoles protokolu par nosolīto cenu; 

3.21.3. Ja izsoles uzvarētājs neparaksta izsoles protokolu, vai neparaksta objekta pirkuma līgumu 

vai neveic pirkuma summas maksājumus noteikumos noteiktajos termiņos; 

3.21.4. ja izsoles dalībnieks neapliecina gatavību iegādāties objektu par izsoles sākumcenu. 

  

3.22. Izsoles rezultātus apstiprina Liepājas Universitātes rektors pēc šo noteikumu 3.13. punktā 

paredzētā maksājuma veikšanas.  

3.23. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām var iesniegt Liepājas Universitātes rektoram līdz 

izsoles rezultātu apstiprināšanai. 

3.24. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

3.24.1. ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks; 

3.24.2. ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu; 

3.24.3. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties 

izsolē. 

3.25. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Izsoles komisija un 7 (septiņu) dienu  

laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

 

4. Citi noteikumi 

4.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu un samaksājis pilnu Automašīnas pirkuma 

maksu, ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas ir jānoslēdz 

pirkuma līgums par nosolīto kustamo mantu (pielikums Nr.4).  

4.2. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem izsoles komisija 

par to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā. 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētāja        Z.Gūtmane 

 



 

Pielikums Nr.1 

Kustamās mantas –  

vieglās automašīnas AUDI 100 

izsoles noteikumiem 

 

Liepājas Universitāte 

 IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

 

Izsoles 

dalībnieka 

kārtas 

numurs 

Izsoles dalībnieka 

vārds, uzvārds vai 

nosaukums 

Izsoles 

dalībnieka 

personas kods 

(fiziskai personai 

arī – pases 

numurs, 

izdošanas 

datums un vieta) 

vai reģistrācijas 

numurs 

Izsoles 

dalībnieka 

dzīvesvieta vai 

juridiskā adrese 

Datums un paraksts 

par reģistrācijas 

apliecības saņemšanu 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.2 

Kustamās mantas –  

vieglās automašīnas AUDI 100 

izsoles noteikumiem 

Liepājas Universitāte 
 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.__________ 

 

 

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs  

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

ir uzrādījis (-usi) un iesniedzis (-usi) izsoles noteikumos norādītos dokumentus, un 

ieguvis (-usi) tiesības piedalīties mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, kura notiks  

2014.gada 24. februārī plkst.11.00 
 
Lielā ielā 14, Liepājā, 203.telpā, kurā tiks izsolīta  

Liepājas Universitātei piederošā kustamā manta – automašīna AUDI 100.  

Izsolāmās kustamās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 600,- 

 

   

 

Apliecība izdota 2014.gada _______________  

   

Reģistratora vārds, uzvārds __________________________________  

 

            paraksts 

 

 

 



 

Pielikums Nr.3 

Kustamās mantas –  

vieglās automašīnas AUDI 100 

izsoles noteikumiem 

 

 

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE 

IZZIŅA 

norēķinam par izsolē iegūto kustamo mantu – AUDI 100 

(Aizpilda 2 eksemplāros) 

 

Liepājā,                       2014.gada ….  

 

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

nosaukums, reģistrācijas Nr. 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 izsolē, kas notika 2014.gada 24.februārī Liepājas Universitātē, ieguva tiesības pirkt 

kustamo mantu  – vieglo automašīnu AUDI 100, valsts reģistrācijas Nr. BG 8080, izlaiduma gads 

1994, par summu  

 

_____________________________________________________________ 

(summa cipariem un vārdiem) 

 

 Līdz 2014.gada 3.martam (ieskaitot) izsolītās kustamās mantas nosolītājam jāpārskaita  

 

  EUR _______ (__________________________________euro __ centi), tai skaitā 

PVN - EUR _____________  

 

 Liepājas Universitāte, reģ. Nr. LV90000036859, Valsts kase, kods TRELLV22, konts 

 Nr.:  LV45TREL9150190000000 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________  

 

Protokolists _______________ 

 

 

 

Saņēmu: _________________________________________________ 

                                         (nosolītāja paraksts, paraksta atšifrējums, datums) 

 



  

Pielikums Nr.4 

Kustamās mantas –  

vieglās automašīnas AUDI 100 

izsoles noteikumiem 

 

 

 

Transporta līdzekļa pirkuma līgums 

(projekts) 

 

Liepājā, 2014.gada __________ 

Liepājas Universitāte rektora Jāņa Rimšāna personā, kurš darbojas saskaņā ar Liepājas 

Universitātes Satversmi, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un 

 ____________________________________  , reģistrācijas Nr._______________, juridiskā 

adrese: ________________, ____________, tās valdes ________________________ personā, 

kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pircējs, no otras puses, abi kopā un 

latrs atsevišķi saukti arī Puse/Puses,  

 

ievērojot 2014.gada …. 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 vieglo automašīnu 

AUDI 100, valsts reģistrācijas Nr. BG 8080, izlaiduma gads 1994., degvielas tips – benzīns, 

dzinēja tilpums 2,6 l, krāsa – melna, spidometra rādījums 448165 km. Tehniskās apskates 

derīguma termiņš 2014.gada aprīlis, turpmāk tekstā – automašīna. 

1.2. Pārdevēja īpašuma tiesības apliecina automašīnas tehniskā pase sērija ____, numurs _______ 

__________________. 

 

2. Apmaksas summa, kārtība un termiņi 

2.1. Automašīnas pirkuma summa saskaņā ar Izsoles protokolu ir noteikta EUR ______ 

(____________), PVN 21%, kas kopā ir EUR _______________. 

2.2. Pircējs Līguma 2.1. punktā noteikto summu samaksājis Pārdevējam pilnā apmērā 2014.gada 

__.____________, tas ir, līdz šī līguma noslēgšanas brīdim.  

2.3. Pirkuma summas samaksa veikta ar pārskaitījumu Pircēja norādītajā rēķinā. 

 

3. Pircēja un pārdevēja pienākumi un tiesības 

3.1. Noslēdzot šo līgumu Pārdevējs apliecina, ka pārdodamā Automašīna 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 automašīnas pārreģistrāciju saistītos izdevumus. 

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

veida pretenzijas par Automašīnas tehnisko stāvokli. 

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

laikā pēc šī līguma noslēgšanas. 



3.5. Pušu pienākums ir ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no Automašīnas pārreģistrācijas uz 

Pircēja vārda parakstīt automašīnas pieņemšanas - nodošanas aktu un nodot Automašīnu Pircējam. 

3.6. Puses vienojas, ka īpašumtiesības uz automašīnu Pircējs iegūst ar dienu, kad Pircējs veicis 

Automašīnas pārreģistrāciju uz Pircēja vārda. 

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

bezdarbības rezultātā. 

 

4. Strīdu izskatīšana 

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. 

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 

 

 

 

 
 

 


