
APSTIPRINĀTI 

ar SIA “Rūpe” 

valdes locekļa 

12.06.2017. 

rīkojumu Nr.10 

 

SIA “Rūpe” piederošās kustamās mantas –– vieglās automašīnas OPEL ASTRA 

CARAVAN (reģistrācijas Nr. HB572)  atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu 

noteikumi 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama SIA ”Rūpe” piederošās kustamās 

mantas –– vieglās automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN (reģistrācijas Nr. HB572) 

(turpmāk tekstā– AUTOMAŠĪNA) atsavināšana. 

1.2. AUTOMAŠĪNA tiek atsavināta - pārdota par brīvu cenu EUR 250.00 (t.sk. PVN). 

Maksāšanas līdzekļi - 100% euro. 

1.3. Kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu organizē SIA “Rūpe” īpašumu 

atsavināšanas komisija, turpmāk tekstā – „Komisija”.  

1.4. Sludinājums par AUTOMAŠĪNAS pārdošanu par brīvu cenu ievietojams laikrakstā 

„Malienas ziņas”, kā arī Alūksnes novada un SIA “Rūpe”  mājas lapā: www.aluksne.lv un 

www.rupe.lv. 

2. AUTOMAŠĪNAS RAKSTUROJUMS 

Marka, modelis OPEL ASTRA CARAVAN 

Reģistrācijas numurs HB572 

Reģistrācijas apliecības Nr. AE0574861 

Tips Vieglais pasažieru 

Izgatavošanas gads 2001 

Motora tilpums 1.8 

Degvielas veids Benzīns 

Nobraukums 398452 

Tehniskā apskate Nav 

 

 2.3. AUTOMAŠĪNU var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa mob.tālr. 26417304.  

 

3. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN REĢISTRĒŠANA 

3.1. Atsavināmās AUTOMAŠĪNAS 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 iesniegšanas laiks no 2017. gada 19.jūnija līdz 26. jūnijam plkst. 17
00

, 

SIA “Rūpe” birojā Brūža ielā 6, Alūksnē.  

 

4. PRETENDENTA ATLASE PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAI 

4.1. Ja noteiktajā termiņā AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens  

http://www.aluksne.lv/
http://www.rupe.lv/
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pretendents, komisija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par AUTOMAŠĪNAS 

pircēju un nosūta pretendentam rēķinu samaksai par pirkumu un uzaicinājumu uz 

pirkuma līguma noslēgšanu.  

4.2. Ja noteiktajā termiņā ir iesniegti un reģistrēti vismaz divi pieteikumi 

AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu, komisija izsūta pretendentiem uzaicinājumu 

piedalīties AUTOMAŠĪNAS izsolē 2017. gada 27.jūnijā plkst. 14
00

. 

 

5. IZSOLES KĀRTĪBA 

5.1. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

5.2. Izsoles solis – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi). 

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.  

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 

AUTOMAŠĪNAS 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. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo 

nosolīto cenu.  

5.9. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu. 

5.10. Ja uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, notiek solīšana un objektu piedāvā pirkt 

vienīgajam izsoles dalībniekam par sākumcenu, kas paaugstināta par vienu izsoles soli. 

5.11. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:  

5.11.1. noteiktajā laikā neviens dalībnieks uz izsoli  neierodas;  

5.11.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu – EUR 250.00. 

 

6. SAMAKSAS KĀRTĪBA UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

Samaksa par   AUTOMAŠĪNU veicama  5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina 

saņemšanas, veicot bezskaidras naudas norēķinu uz SIA “Rūpe”, reģistrācijas 

Nr.53203000201, AS “SEB Banka” kontu Nr. LV44UNLA0025004508402, kods 

UNLALV2X, vai AS “SWEDBANK” kontu Nr. LV26HABA0551034121530, kods 

HABALV22. 

6.1.  Pēc samaksas saņemšanas SIA ”Rūpe” kontā, starp pārdevēju un pircēju tiek 

parakstīts AUTOMAŠĪNAS pirkuma līgums. Visas izmaksas, kas saistītas ar 

AUTOMAŠĪNAS pārreģistrāciju uz pircēja vārda sedz pircējs no saviem līdzekļiem. 

6.2.  Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas 

samaksu, uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no AUTOMAŠĪNAS 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.  

6.3. Pircējam, kurš ir atteicies no AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesībām, nav tiesību 

iesniegt atkārtotu pieteikumu AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu.  

6.4. Ja noteiktajā termiņā AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu nav saņemts 

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

Komisija lemj par turpmāko atsavināšanas procedūras organizēšanu.  

 

7. KOMISIJAS LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA 

7.1. Izsoles dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību SIA “Rūpe” 5 (piecu) darba dienu 

laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

 


