
 
Pielikums 
Ķeguma novada domes 
2019.gada 31.oktobra 
lēmumam Nr.KND1-3/19/365 
(protokols Nr.19,18.§) 

 
NOTEIKUMI 

par Ķeguma  novada pašvaldības  kustamās mantas atsavināšanu 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1 Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama Ķeguma novada pašvaldības piederošās 
kustamās mantas –– pasažieru autobusu  VOLVO B10B, reģistrācijas numurs HZ 1855   (turpmāk 
tekstā– AUTOBUSS) atsavināšana. 
1.2. AUTOBUSS VOLVO B10B tiek atsavināts - par brīvu cenu 800,00 EUR (astoņi simti euro). 
1.3. Ja pirkt kustamo mantu piesakās pirkt vairākas personas, rīko izsoli starp šīm personām.  
1.4. Kustamās mantas atsavināšanu organizē ar Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija 
lēmumu Nr.KND1-3/19/212 izveidotā Izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.  
1.4. Sludinājums par AUTOBUSA atsavināšanu ievietojams Ķeguma novada pašvaldības mājas 
lapā www.kegums.lv, laikrakstā “Ķeguma Novada Ziņas”. Informācija izvietojama arī  
pašvaldības administrācijas ēkā Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads. 
 

2. AUTOBUSA RAKSTUROJUMS 

Marka, modelis- VOLVO B10B 

Reģistrācijas numurs- HZ 1855    

Pirmreizējā reģistrācija- 08.05.1998. 

Šasijas Nr.- YV3R1A617WA004013 

Tehniskā apskate- Nav 

Odometra rādījums - 762294 

Degviela - Dīzeļdegviela 

Krāsa- Zaļa 

Dzinēja tilpums - 10000 m3 

Dzinēja jauda - 210 kw 

Reģistrācijas apliecība- Nr.AF0731468. 

 
2.1.AUTOBUSU var apskatīt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 26153465 (Imants 
Birzulis).  
2.2. Automašīnas pārdevējs neuzņemas atbildību par AUTOBUSA stāvokli un kvalitāti. Atsavināšanas 
dalībnieki, iepazīstoties ar piedāvāto atsavināmo kustamo mantu, paļaujas tikai uz savu mantas 
stāvokļa novērtējumu.     
 

3. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN REĢISTRĒŠANA 

3.1. Atsavināmā AUTOBUSA pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā 
ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā 
transportlīdzekli.  
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3.2. Pieteikuma iesniegšanas laiks sākot ar pirmā sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2019.gada 
25.novembrim plkst.15.00. Pieteikumu iesniedz Ķeguma novada pašvaldības administrācijas ēkā  
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma  novadā, darba dienās no plkst.8.00.  līdz 11.30 un no 13.00 
līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 13.00.  
3.3. Pieteikumu var iesniegt arī nosūtot pa pastu, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu) vai e-pastu oriģinālu iesniedzot pie līguma noslēgšanas vai 
izsoles gadījumā izsoles dienā. 
3.4. Par pa pastu iesūtīto  dokumentu iesniegšanas laiks tiks uzskatīts saņemtā pasta reģistrācijas 
laiks Ķeguma novada pašvaldībā. 
 

4. PRETENDENTA ATLASE PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAI 

4.1. Ja noteiktajā termiņā AUTOBUSA pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens pretendents, 
komisija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par AUTOBUSA  pircēju un nosūta 
pretendentam rēķinu samaksai par pirkumu.  

4.2. Ja noteiktajā termiņā uz AUTOBUSU ir iesniegti un reģistrēti vismaz divi pieteikumi 
AUTOBUSA pirkšanai par brīvu cenu, komisija izsūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties 
AUTOBUSA izsolē 2019. gada 3.decembrī plkst.10.00 Ķeguma novada pašvaldības 
administrācijas ēkā Lāčplēša iela 1, Ķegumā, Ķeguma novadā. 
 

5. IZSOLES KĀRTĪBA 

5.1.Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
5.2.Izsoles solis –10,00 EUR (desmit euro). 
5.3.Pirms izsoles Komisija pēc personas apliecinoša dokumenta pārbauda dalībnieka vai tā   

pilnvarotās personas personību un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar 
pieteikumu reģistrācijas sarakstu un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. 

5.4.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 
5.5.Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu 

un informē par izsoles norises kārtību. 
5.6.Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. Solīšana sākas no 

AUTOBUSA brīvās cenas. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas 
komisijas un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas 
locekļi. 

5.7.Solīšana notiek tikai pa Noteikumos noteikto izsoles soli.  
5.8.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Komisijas 

priekšsēdētājs paziņo solītāja numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs 
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to 
ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena AUTOBUSS ir pārdots personai, kas 
solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.  

5.9.Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, 
kurš piedāvāja pirmais, tad piedāvātā cena tiek reģistrēta visiem šīs cenas solītājiem. Ja 
augstāku cenu neviens nesola izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem 
AUTOBUSS tiek pārdots. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst 
vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk 
lozes, atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms 
par AUTOBUSA nosolītāju.  

5.10. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles 
komisijai savu solīšanas karti un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību 
nosolītajai cenai. 

5.11. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:  
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5.11.1. noteiktajā laikā neviens dalībnieks uz izsoli  nav ieradies;  
5.11.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

6. SAMAKSAS KĀRTĪBA UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

6.1.Samaksa par   AUTOBUSU veicama  5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas, veicot  
naudas norēķinu  kādā no  Ķeguma novada pašvaldības, reģ. Nr.90000013682, bankas 
kontiem: 1) AS Swedbank: konts LV80HABA0551015370070; 2) AS Citadele banka: konts 
LV16PARX0004769700001; 3) AS Luminor banka: konts LV31RIKO0002013266072; 4) AS 
SEB Banka: konts LV45UNLA0050004379882. 

6.2.Komisija 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu.  
6.3.Ja noteiktajā termiņā AUTOBUSA pirkšanai par brīvu cenu nav saņemts neviens pieteikums, 

vai arī netiek noslēgts pirkuma līgums, Komisija atsavināšanas protokolā izdara ierakstu par 
atsavināšanas procedūras pabeigšanu bez rezultāta.  

6.4.Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas samaksu, uzskatāms, 
ka pircējs ir atteicies no AUTOBUSA pirkuma tiesībām. Izsoles gadījumā pirkuma līguma 
slēgšana tiek piedāvāta nākošajam augstākās cenas solītājam, pārējos gadījumos pirkuma 
līguma noslēgšanai Komisija  turpina pretendentu atlasi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

6.5.Pēc samaksas saņemšanas Ķeguma novada pašvaldības kontā, Komisija iesniedz domē 
lēmuma projektu par atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu. 

6.6. Pēc domes lēmuma pieņemšanas, 7 (septiņu) dienu laikā starp pārdevēju un pircēju tiek 
parakstīts AUTOBUSA pirkuma līgums. Visas izmaksas, kas saistītas ar AUTOBUSA  
pārreģistrāciju uz pircēja vārda sedz pircējs no saviem līdzekļiem. 

  
 

7. KOMISIJAS LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA 

Izsoles dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību Ķeguma novada domes priekšsēdētājam par 
Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas 
dienas. 
 
 
Domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                         R.Ūzuls  
31.10.2019. 
datums 
                      
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


