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Pašvaldības kustamās mantas -pasažieru autobusa NEOPLAN N213H
atsavināšanas – pārdošanu par brīvu cenu noteikumi
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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Kustamās mantas -Transportlīdzekļa NEOPLAN N213H ar valsts reģistrācijas Nr.
FG 534, šasijas Nr.9117301, turpmāk tekstā - Autobuss, noteikumi nosaka kārtību,
kādā organizējama Autobusa atsavināšana atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumam un Burtnieku novada pašvaldības domes 18.12.2019. lēmums
Nr. 444 (protokols 19, Nr. 35 punkts) “Par kustamās mantas – transportlīdzekļa
NEOPLAN N312H izsoles rezultātu apstiprināšanu un pārdošanu par brīvu cenu”.
Autobusa atsavināšanas veids – pārdot par brīvu cenu.
Izsoli organizē un realizē Burtnieku novada Pašvaldības īpašuma izsoles komisija,
kas apstiprināta ar Burtnieku novada pašvaldības domes 28.06.2017.sēdes lēmumu
Nr.148, turpmāk tekstā - Komisija.
Informācija par atsavināšanu – pieteikšanās uz Autobusu NEOPLAN N213H
izsoli notiek 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas (līdz 10.
februārim ieskaitot). Ja uz pašvaldības mantas pirkšanu par brīvu cenu piesakās viens
pretendents, Komisija pieņem par to lēmumu un uzaicina pretendentu veikt samaksu
un noslēgt pirkuma līgumu. Ja piecu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas
piesakās vairāki pircēji, Komisija rīko izsoli. Uzaicinājums piedalīties izsolē tiek
nosūtīts pa pastu visiem pretendentiem, kuri iesnieguši pieteikumu NEOPLAN
N213H iegādei par brīvu cenu un iemaksājuši pirkuma nodrošinājuma naudu.
Automašīnas noteiktā pārdošanas cena ir 600,00 (seši simti euro un 00 centi).
Sludinājums par Autobusa atsavināšanu publicēti pašvaldības interneta vietnē
www.burtniekunovads.lv., sadaļā Izsoles. Kontakttālrunis uzziņām -mob.tālr.
26536174.
Atsavināmā Autobusa pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura
saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā
īpašumā transportlīdzekli.
Pieteikumu var iesniegt arī nosūtot pa pastu, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai reģistrējoties Burtnieku novada
pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā) Vanagu ielā 4,
Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads.
Pa pastu iesūtīto dokumentu iesniegšanas laiks tiks uzskatīts saņemtā pasta
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2. AUTOBUSA RAKSTUROJUMS
Autobusa marka ir NEOPLAN N213H ar valsts reģistrācijas Nr. FG 534,
šasijas nr. Nr. 9117301, krāsa – balta zila, reģistrācijas gads – 12.09.1990.
Odometra rādījums – pie nodošanas 200520 km, tips -autobuss pasažieru. Autobuss
aprīkots ar 14,4 litru dīzeļa tipa dzinēju un mehāniskā ā/kārba. Autobusa tehniskais
stāvoklis –Autobusam nav spēkā esoša tehniskā apskate (līdz 2019. maijam). Sēdvietu
skaits autobusā 39.
Autobuss ir Burtnieku novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa
reģistrācijas apliecību Nr. AF2561038.
Autobusam netiek noteikts garantijas termiņš.
3. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA UN REĢISTRĒŠANA
Ja noteiktajā termiņā, Autobusa pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens
pretendents, komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem lēmumu par pretendenta
atzīšanu par Autobusa pircēju.
Ja noteiktajā termiņā ir iesniegti un reģistrēti vairāk, kā viens pieteikums Autobusa
pirkšanai par brīvu cenu, starp pretendentiem, kuri reģistrēti pircēju reģistrācijas lapā,
tiek rīkota izsole.
Uzaicinājums piedalīties izsolē tiek nosūtīts pa pastu ierakstītās vēstulēs visiem pretendentiem, kuri
reģistrēti pircēju reģistrācijas lapā.
Izsoles rīkošanas vieta un laiks pretendentiem tiek norādīts uzaicinājumā piedalīties izsolē. Izsole
var tikt rīkota ne agrāk kā 10 dienas pēc šo noteikumu 3.3.punktā noteiktā uzaicinājuma
nosūtīšanas pretendentiem.
Pircējam pirkuma cenas samaksa jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā iemaksājot visu pirkuma cenu
(nosacīto cenu) Burtnieku novada pašvaldības kontā Nr. LV98 UNLA 0050 0142 7409
2, SEB banka kods: UNLALV2X ar atzīmi “Autobusa NEOPLAN N213H , pirkums par
brīvu cenu”.
Pēc maksājuma uzdevuma, kas apliecina Autobusa pirkuma cenas samaksu iesniegšanas
pārdevējam, starp pārdevēju un pircēju tiek parakstīts Autobusa pirkuma līgums (Pielikums Nr.2).
Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas samaksu, uzskatāms, ka
pircējs ir atteicies no Autobusa pirkuma tiesībām. Šādā gadījumā komisija atsavināšanas protokolā
izdara attiecīgu ierakstu par atsavināšanas procedūras pabeigšanu bez rezultāta.
Persona, kura ir atteikusies no Autobusa pirkuma tiesībām, nav tiesību iesniegt atkārtotu
pieteikumu Autobusa pirkšanai par brīvu cenu.
4. NENOTIKUSI PĀRDOŠANA
Atsavināšana – pārdošana par brīvu cenu atzīstama par nenotikušu:
4.1.1. noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents;
4.1.2. pretendents, kurš ieguvis Autobusa pirkuma tiesības, nav veicis pirkuma maksas samaksu
noteiktajā termiņā.

5. REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
5.1. Pašvaldības īpašuma izsoles komisija par Autobusa pārdošanu sastāda izsoles protokolu.
Protokolu sastāda divos eksemplāros. Izsoles pirmais eksemplārs un bankas dokumenti
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paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola otrais eksemplārs tiek nodots Autobusa
nosolītājam.
5.2. Pēc samaksas par nosolīto Autobusu un attiecīga maksājuma apliecinoša dokumentu
saņemšanas Burtnieku novada pašvaldības dome nākošajā domes sēdē apstiprina izsoles
rezultātu.
6. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Burtnieku novada pašvaldības domei
par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma
pieņemšanas vai izsoles dienas.
6.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos
noteiktie termiņi.
6.1.

Pašvaldības īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētājs

J.Leitis
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Pielikums Nr1

PIETEIKUMS
Dalībai Burtnieku novada pašvaldības kustamās mantas –
pasažieru autobusa „ NEOPLAN N213H” atsavināšanas - pārdošanu par brīvu cenu
Burtnieku novads, Valmieras pagasts,

2020.gada _____________

Esmu iepazinies/iepazinusies ar atsavināšanas noteikumiem, es vēlos piedalīties
Burtnieku novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa „ NEOPLAN N213H”, valsts
reģistrācijas Nr. FG 534 , pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, kurus apņemos ievērot.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Apņemos ievērot visas noteikumu prasības;
2. Garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
3. Apliecinu, ka esmu iepazinies/iepazinusies ar automašīnas „ NEOPLAN N213H”
atsavināšanas noteikumiem, pirkuma līguma projektu un piekrītu tā nosacījumiem.
Nosaukums/ vārds, uzvārds

Juridiskā adrese/ dzīvesvietas adrese, tālruņa/ faksa numuri/ e-pasta adrese

tālruņa/ faksa numuri/ e-pasta adrese

Reģistrācijas Nr./personas kods

Bankas rekvizīti

Fiziskas personas paraksts vai Juridiskas personas paraksta tiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas vārds,
uzvārds paraksts

Pieteikuma forma nedrīkst tikt mainīta.
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Pielikums Nr.2
PASAŽIERU AUTOBUSA NEOPLAN N213H PIRKUMA LĪGUMS ______________
Burtnieku novada Valmieras pagastā,

2020.gada __.__________

Burtnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114148, juridiska adrese:
J.Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206, tās domes
priekšsēdētāja Edvīna Straumes personā, turpmāk saukts – Pārdevējs”, kas rīkojas uz likuma
“Par pašvaldībām” un Burtnieku novada pašvaldības nolikuma pamata , no vienas puses, un
_________________, reģistrācijas Nr./personas kods _____________, adrese:
_________________, turpmāk tekstā saukts – „Pircējs”, no otras puses, turpmāk kopa saukti
„Puses”, savstarpēji vienojas un noslēdz šādu Līgumu par tālāk minēto:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk autobusu NEOPLAN N213H, valsts reģistrācijas
Nr. FG 534, reģistrācijas gads 12.09.1990., šasijas nr. Nr. 9117301.
1.2.Pārdevēja īpašuma tiesības apliecina 2018.gada 22.februāra izdotā transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecība nr. AF2561038.
2. Apmaksas summa, kārtība un termiņi
2.1.Autobusa pirkuma summa sastāda ......... (summa vārdiem) EUR.
2.2. Pirkuma summa uz līguma parakstīšanas dienu ir pārskaitīta Burtnieku novada
pašvaldības kontā AS “SEB banka”, konta LV98 UNLA 0050 0142 7409 2, ko apliecina
_______________ maksājuma uzdevums Nr. _______.
3. Pircēja pienākumi un tiesības
3.1.Pircējs apmaksā ar autobusa pārreģistrāciju saistītos izdevumus.
3.2.Pircējs apliecina, ka autobusam nav nepieciešama numuru salīdzināšana.
3.3.Pircējs ir iepazinies ar autobusa tehnisko stāvokli un tas viņu apmierina.
4. Pārdevēja pienākumi un tiesības
4.1.Noslēdzot šo līgumu Pārdevējs apliecina, ka trešajām pusēm nav nekādu tiesību uz
līguma priekšmetu.
4.2.Pārdevēja pienākums ir nodot autobusu Pircēja lietošanā, kā arī nodot Pircējam visu
nepieciešamo informāciju autobusa pārreģistrācijai uz Pircēja vārda.
5. Nepārvaramas spēks
Neviena puse nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju jebkura no šiem pienākumiem
neizpildi (izņemot jebkuras summas ne samaksu, kas bijis jāsamaksā saskaņā ar šī līguma
noteikumiem), ja neizpildi radījuši tādi apstākļi kā plūdi, zemestrīce, citi klimata apstākļi un
stihiskas nelaimes vai karadarbība, mobilizācija vai vispārējie militārie apstākļi, valdības
lēmumi vai nacionālo un vietējo amatpersonu lēmumi, nemieri vai citi apstākļi ārpus pašu
kontroles, kas radušies pēc līguma noslēgšanas.
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6. Strīdu izskatīšana
Visi strīdi, pretrunas vai prasības, kas rodas no/vai saskaņā ar šo līgumu, tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēka zaudēšanu, vispirms jārisina pārrunu kārtībā un, ja pusēm
nav izdevies vienoties, tad to jāizskata Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
7. Līguma stāšanās spēkā, darbības termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
8.Pušu juridiskās adreses
Pārdevējs:
Burtnieku novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114148,
Adrese: J.Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts,
Burtnieku novads, LV-4206
Norēķinu konts: SEB banka,
Konts:LV98 UNLA 0050 0142 7409 2
Kods: UNLALV2X

Pircējs:
Nosaukums
Reģ.Nr./personas kods
Adrese: ________________LVNorēķinu konts:
Konts:
Kods:
______________________(xx)

__________________/E. Straume/

