APSTIPRINĀTS
SIA “Jūrmalas ūdens”
Valdes priekšsēdētājs Jānis Daugavvanags
2019.gada 24. aprīlī
SIA “Jūrmalas ūdens” kustamās mantas – automašīnas OPEL COMBO izsoles
noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama SIA “Jūrmalas ūdens”
kustamās mantas – automašīnas OPEL COMBO, izlaiduma gads – 2004, turpmāk
tekstā – Auto, pārdošana
izsolē. Izsoli organizē atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumam”, kas
reglamentē jautājumus, kas nav noteikti šajos noteikumos.
1.2. Atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli tiek pārdota kustamā manta – Auto,
kas pieder SIA “Jūrmalas ūdens”.
1.3. Automašīnas izsole notiks SIA “Jūrmalas ūdens” birojā, Promenādes ielā 1A,
Jūrmalā, 2019. gada 2. maija plkst 10.00.
2. Auto sākumcena (nosacītā pārdošanas cena) - EUR 300,00 (trīs simti euro 00
centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā kustamās mantas cena tiek
samaksāta euro.
Izsoles solis EUR 25,00 (divdesmit pieci euro 00 centi).
3. Auto raksturojums
3.1. Vieglā automašīna:
Modelis – OPEL COMBO;
Izlaiduma gads -2004.;
Piecvietīgs;
Bez Tehniskās apskates;
3.2. Auto ir SIA “Jūrmalas ūdens” īpašums.
4. Izsoles organizēšana
4.1. Sludinājums par izsoli ir jāpublicē laikrakstā “Jūrmalas Vārds” un SIA
“Jūrmalas ūdens” mājas lapā internetā http://www.jurmalasudens.lv. Sludinājuma
saturs noteikts “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”.
4.2. Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no Auto nosacītās cenas, t.i. EUR 30,00
(trīsdesmit euro 00 centi) jāieskaita SIA “Jūrmalas ūdens” kontā:
SIA “Jūrmalas ūdens”, Vienotais reģistrācijas numurs: 40003275333; AS SEB
banka; Konta Nr.LV33 UNLA 0010 0005 0844 2; Kods UNLA LV2X.

4.3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Jūrmalas ūdens”, Jūrmalā, (pie
sekretāres), darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.17.00 (pusdienas pārtraukums no
plkst. 12.00 līdz plkst.13.00 ) līdz 2018.gada 2. maijam.
4.4. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas SIA
“Jūrmalas ūdens” mājas lapā internetā un laikrakstā “Jūrmalas Vārds”.
4.5. Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2019.gada 2. maija plkst.
9:50 SIA “Jūrmalas ūdens”, Promenādes ielā 1A, Jūrmalā jāreģistrējas un
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.5.1. Izsoles dalībniekiem - juridiskām personām:
4.5.1.1. uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
4.5.1.2. spēkā esošu statūtu (līguma) kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu vai pilnvarojums, kas apliecina juridiskās
personas pārstāvja rīcībspēju un tiesībspēju;
4.5.1.3. izsoles reģistrācijas apliecība;
4.5.2. Izsoles dalībniekiem - fiziskām personām:
4.5.2.1. pases kopija;
4.5.2.2. izsoles reģistrācijas apliecība.
4.6. Izsoles dalībniekus reģistrē SIA “Jūrmalas ūdens” izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā (pielikums Nr.1), ierakstot šādas ziņas:
4.6.1. kārtas numurs;
4.6.2. vārds un uzvārds vai juridiskās personas pilns nosaukums;
4.6.3. personas kods vai reģistrācijas apliecības numurs;
4.6.4. dzīvesvietas vai juridiskā adrese.
4.7. Reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrētājs izsniedz reģistrācijas apliecību
(pielikums
Nr.2).
4.8. Izsole notiks SIA “Jūrmalas ūdens”, 2019. gada 2. maijā plkst.10.00.
4.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās
personas un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.
4.10. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:
4.10.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš dalībnieku reģistrācijai;
4.10.2. ja nav uzrādīti un iesniegti 4.5. punktu apakšpunktos minētie dokumenti.
5. Izsoles process
5.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā 1 (viens) izsoles
noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks. Izsolē ar lejupejošu soli
tiek izteikts priekšlikums personai, kura par atklāti pārdodamo Kustamo mantu
sola visaugstāko cenu, kas var būt zemāka par nosacīto cenu, bet ne zemāka par
slepeno cenu, noslēgt minētās mantas pirkuma līgumu.
5.2. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un
traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.

6. Izsoles norise:
6.1. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz
kuras pamata viņiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas žurnālā un
reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
6.2. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta izsoles Noteikumus.
6.3. Izsoles komisija, atklājot kustamās mantas izsoli, sastāda izsoles dalībnieku
sarakstu (pielikums Nr.3). Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra
dalībnieka vārds un uzvārds vai nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja, pilnvarotās
personas vārds un uzvārds. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim
jāuzrāda dokumenti, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
6.4. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un paziņo
izsoles dalībniekiem par slepenās cenas esamību, neatklājot tās apmēru. Slepenā
cena ir cena, par kuru lētāk izsolē ar lejupejošu soli mantu nedrīkst pārdot. Slēgtā
aploksne ar slepeno cenu novietojama redzamā vietā uz galda.
6.5. Izsoles vadītājs pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar
dalībnieku sarakstu.
6.6. Izsoles vadītājs, uzsākot solīšanu, īsi raksturo pārdodamo kustamo mantu,
paziņo tās sākumcenu, kā arī izsoles soli - summu, par kādu nosacītā cena tiek
pazemināta ar katru nākamo solījumu. Izsoles solis tiek noteikts EUR 25,00
(divdesmit pieci euro 00 centu) apmērā.
6.7. Izsoles vadītājs, uzsākot solīšanu, piedāvā kustamo mantu par nosacīto
pārdošanas cenu.
6.8. Ja neviens izsoles dalībnieks neizsaka gribu pirkt kustamo mantu par izsoles
nosacīto pārdošanas cenu, izsoles vadītājs sāk pa vienam izsoles solim pazemināt
piedāvāto kustāmās mantas nosacīto pārdošanas cenu līdz brīdim, kad kāds no
izsoles dalībniekiem piesaka savu solījumu pirkt kustamo mantu par piedāvāto
cenu.
6.9. Izdarot solījumu, izsoles dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu izsoles
dalībnieka karti ar numuru. Šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš
piekrīt pirkt kustamo mantu par izsoles rīkotāja piedāvāto cenu.
6.10. Izsoles dalībnieku solītās cenas izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un izsoles
sekretārs ieraksta izsoles protokolā.
6.11. Ja vairāki izsoles dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli
nav iespējams atšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ieskaita šo solījumu
dalībniekam, kurš pirmais reģistrējies.
6.12. Izsoles vadītājs 3 (trīs) reizes atkārto pēdējo solīto cenu un fiksē to ar āmura
piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena kustamā manta ir pārdota izsoles
dalībniekam, kas solījis pēdējo augstāko cenu.

6.13. Pēc augstākās cenas nosolījuma izsoles vadītājs izsoles dalībnieku klātbūtnē
atver aploksni ar slepeno cenu. Ja slepenā cena ir augstāka par piedāvāto cenu, par
to paziņo klātesošajiem, pretējā gadījumā slepeno cenu nepaziņo.
6.14. Izsoles dalībnieks, kas pieteicis savu solījumu pirkt kustamo mantu par
pēdējo piedāvāto augstāko izsoles cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda
izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību, ar savu parakstu protokolā
apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un saņem izziņu
norēķiniem par izsolē iegūto kustamo mantu (Pielikums Nr.5.)
6.15. Izsoles dalībnieks, kurš kustamo mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai
uzrādīt dalībnieka reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, tādējādi ir
atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri
vēlas iegādāties izsolāmo kustamo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un
izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai I (viens) dalībnieks, viņš iegūst
tiesības uz izsolāmo kustamo mantu par viņa nosolīto cenu.
6.16. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši kustamo īpašumu, atmaksā
nodrošinājuma naudu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no izsoles dienas.
6.17. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc
izsoles.
6.18. Nodrošinājuma nauda izsoles dalībniekam, kas solījis pēdējo augstāko cenu,
tiek ieskaitīta nosolītās kustamās mantas cenā.
7. Samaksas kārtība
7.1. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, nedēļas laikā no izsoles
dienas jāiemaksā nosolītā kustamās mantas cena, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājuma naudu, SIA “Jūrmalas ūdens” kontā.
7.2. Ja nosolītājs nedēļas laikā nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības
pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Auto un
Komisija piedāvā pirkt Auto nākamajam pircējam par pēdējo nosolīto augstāko
cenu. Nākamajam pretendentam ir tiesības divu nedēļu laikā, no piedāvājuma
saņemšanas dienas, paziņot komisijai par Auto pirkšanu par pēdējo nosolīto
augstāko cenu. Ja nākamais pretendents piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā
summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums komisijas noteiktajā termiņā. Šajā
gadījumā izsoles uzvarētājam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
7.3. Ja arī nākamais pircējs atsakās pirkt Auto, neveic pirkuma maksas samaksu
un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav solījis
augstāku kustamās mantas cenu par slepeno cenu, izsole atzīstama par nenotikušu.
8.Nenotikusi izsole
Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
8.1. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību
piedalīties izsolē;

8.2. ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu;
8.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
8.4. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem SIA “Jūrmalas ūdens” un
nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
9. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
9.1. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu
laikā pēc izsoles un paziņo par tās rezultātiem.
9.2. Izsoles rezultātus apstiprina SIA “Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs ne
vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo noteikumu 7.1.punktā paredzētā maksājuma
veikšanas.
9.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par nosolīto
kustamo mantu (pielikums Nr.6).
9.4. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem
izsoles komisija par to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā.
9.5. Kustamās mantas pirkuma līgumu paraksta SIA “Jūrmalas ūdens” valdes
priekšsēdētājs.
9.6. Visus izdevumus, kas saistīti ar kustamās mantas – Auto pirkuma pārdevuma
līguma slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.
10.Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
10.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību SIA “Jūrmalas ūdens” valdes
priekšsēdētājam par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no
attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
10.2.Ja kāds no komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās
Noteikumos noteiktie termiņi.

Pielikums Nr.2
SIA “Jūrmalas ūdens” izsoles komisija
Promenādes iela 1A, Jūrmala, LV-2015
IZSOLES DALĪBNIEKA 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 izsolē, kura notiks 2019.gada 2. maija
plkst.10.00 Promenādes ielā 1A, Jūrmalā, kurā tiks izsolīta SIA “Jūrmalas ūdens”
piederošā kustamā manta – Auto, izlaiduma gads -2004.
Izsolāmās kustamās mantas nosacītā pārdošanas cena (izsoles sākumcena):
- Auto - EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi)
Apliecība izdota 2019.gada _______________
Reģistratora vārds, uzvārds, paraksts__________________

Pielikums Nr.4
SIA “Jūrmalas ūdens”
Promenādes ielā 1A, Jūrmala, LV-2015
IZSOLES PROTOKOLS
Izsoles laiks un vieta - 2019.gada 2. maija plkst.10.00 Promenādes ielā 1A,
Jūrmala.
Izsolāmās kustamās mantas nosaukums un atrašanās vieta – Auto, izlaiduma gads 2004., Promenādes ielā 1A, Jūrmala
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR 300,00 (trīs simti euro 00
centi).
Izsolē piedāvātā augstākā cena
__________________________________________________________________
____________
(summa ar cipariem un vārdiem)
__________________________________________________________________
____________
Izsoles dalībnieka, kurš par kustamo mantu nosolījis augstāko cenu - vārds,
uzvārds, juridiskās personas nosaukums__________________________________
__________________________________________________________________
reģistrācijas kartītes Nr._____
Pircējam nedēļas laikā no izsoles dienas, tas ir, līdz 2019.gada 4. aprīlim,
jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā kontā
__________________________________________________________________
(summa ar cipariem un vārdiem)
__________________________________________________________________
Pircējs apņemas nomaksāt pirkuma summu nedēļas laikā no izsoles dienas, tas ir,
līdz 2019.gada 9. maijam. Izsoles noteikumi pircējam ir zināmi.
Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________
Komisijas locekļi: ________________
________________
Nosolītās kustamās mantas pircēja vārds, uzvārds vai nosaukums
__________________________________________________________________
____________
Pircēja vai pilnvarotās personas paraksts un paraksta atšifrējums
__________________________

Pielikums Nr.5
SIA “Jūrmalas ūdens”
Promenādes ielā 1A, Jūrmala, LV-2015
IZZIŅA
norēķinam par izsolē iegūto kustamo mantu
Izsoles dalībnieka, izsolāmās kustamās mantas nosolītāja, vārds, uzvārds, vai
nosaukums
__________________________________________________________________
___________,
adrese un tālruņa numurs,
________________________________________________________ izsolē, kas
notika 2019.gada 2. maijā Promenādes ielā 1A, Jūrmala, ieguva īpašumā kustamo
mantu – Auto, izlaiduma gads - 2004, par summu EUR
(________________________________________euro
centi) (summa kopā ar PVN 21%)
(summa cipariem un vārdiem)
Iemaksāta nodrošinājuma nauda EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi).
(summa ar cipariem un vārdiem)
Līdz 2019.gada 9. maijam izsolāmās kustamās mantas nosolītājam jāpārskaita
EUR __________
(_______________________________________________ euro ____ centi)
(summa ar cipariem un vārdiem)
SIA “Jūrmalas ūdens” kontā:
SIA ''Jūrmalas ūdens''
Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV – 2015
AS SEB banka
Konta Nr.LV33 UNLA 0010 0005 0844 2
Kods UNLA LV2X
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003275333
Izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________
Z.v.
Komisijas locekļi _______________
______________

Pielikums Nr.3
SIA “Jūrmalas ūdens”
Promenādes ielā 1A, Jūrmala, LV-2015
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Izsoles laiks un vieta - 2019.gada 2. maijā plkst.10.00 Promenādes ielā 1A,
Jūrmala.
Izsolāmās kustamās mantas nosaukums un atrašanās vieta – Auto, izlaiduma gads 2004,
Promenādes ielā 1A, Jūrmala
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR 300,00 (trīs simti euro 00
centi).
Kartītes numurs
Paraksts

Izsoles

Solītāja vārds,

Izsoles dalībnieka

dalībnieka vārds,
uzvārds vai
nosaukums

uzvārds

nosolītā cena

Pielikums Nr.1
AUTO PIRKUMA-PĀRDEVUMA LĪGUMS
Jūrmalā
2019. gada………………………..
SIA ''Jūrmalas ūdens''; Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV – 2015; AS SEB banka
Konta Nr.LV33 UNLA 0010 0005 0844 2; Kods UNLA LV2X; Vienotais
reģistrācijas numurs: 40003275333, turpmāk tekstā saukta - Pārdevējs, kuras
vārdā, saskaņā ar SIA “Jūrmalas ūdens” nolikumu, rīkojas valdes priekšsēdētājs
Jānis Daugavvanags, no vienas puses, un
_______________________________reģistrācijas Nr./personas
kods_________________,
juridiskā/dzīvesvietas adrese:__________________________,
turpmāk tekstā saukts - Pircējs, kura vārdā saskaņā ar statūtiem
rīkojas____________________, no
otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, pamatojoties uz 2019.gada 2. maija izsoles
rezultātiem, kas
apstiprināti 2019.gada _______________, savstarpēji vienojas un noslēdz šādu
Līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Puses noslēdz darījumu, kur Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Auto,
izlaiduma gads 2004.
1.2. Pārdevēja īpašuma tiesības apliecina CSDD reģistra reģistrācijas apliecība
_______________.
2. APMAKSAS SUMMA, KĀRTĪBA UN TERMIŅI
2.1. Auto, pirkuma summa sastāda EUR_______, (___________________ euro 00
centi).
2.2. Pircējs visu pirkuma summu pārskaita uz Pārdevēja norādīto kontu. Visa
nosolītā kustamās
mantas cena tiek samaksāta euro.
3. PIRCĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Pircējs apmaksā ar Auto pārreģistrāciju saistītos izdevumus.
3.2. Pircējs ir iepazinies ar Auto tehnisko stāvokli un tas viņu apmierina.
3.3. Pircēja pienākums ir apmaksāt pirkuma summu līdz 2019.gada 4.aprīlim.
4. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Pārdevējs apliecina, ka pārdodamais Auto nav nevienam citam atsavināts, nav
ieķīlāts,
strīdā un zem aizlieguma nestāv, nav apgrūtināts ne ar kāda veida parādiem,
saistībām vai cita veida
ierobežojumiem.

4.2. Pārdevējs apņemas nodot Auto Pircējam pēc tam, kad Pircējs veicis visas
pirkuma
summas samaksu, kā arī iesniegt visu nepieciešamo informāciju Auto
pārreģistrācijai uz
Pircēja vārda .
5. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
5.1. Pārdevējam un Pircējam ir zināmi Latvijas Republikas Civillikuma 2027.2038.pantos
paredzētie noteikumi.
5.2. Šis līgums neparedz blakus līgumus, atpakaļpārdevumu vai atpakaļpirkumu.
5.3. Auto tiek pārreģistrēts uz Pircēja vārda 1 (vienas) dienas laikā pēc šī līguma
noslēgšanas, ko veic Pircējs bez Pārdevēja klātbūtnes un speciālajām pilnvarām.
5.4. Visi strīdi, pretrunas vai prasības, kas rodas starp pusēm, tiek
risināti Pusēm savstarpēji
vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti LR likumdošanā
noteiktajā kārtībā.
6. Līguma stāšanās spēkā, darbības termiņš un līguma pārtraukšana.
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
6.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
Līgums sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros.
7. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI
Pārdevējs: SIA ''Jūrmalas ūdens''
Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV – 2015
AS SEB banka
Konta Nr.LV33 UNLA 0010 0005 0844 2
Kods UNLA LV2X
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003275333
____________________________(Jānis Daugavvanags)
Pircējs:
Reģ.Nr./pers.kods:
Adrese:
Banka:
Konts:
Kods:
_______________________(
)

SIA ''Jūrmalas ūdens''
Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV – 2015
NOTEIKUMI IZSOLES SKATĪTĀJIEM
Noteikumi attiecas uz personām, kuras vēlas piedalīties izsolē kā skatītāji.
Izsoles laiks un vieta - 2019.gada 2. maijs plkst.10.00 SIA ''Jūrmalas ūdens'',
Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala.
Izsolāmās kustamās mantas nosaukums un atrašanās vieta – Auto, izlaiduma gads 2004., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala.
Personām, kuras piedalās izsolē kā skatītāji, ir aizliegta:
1) skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu;
2) sarunāšanās ar citām personām, kas piedalās izsolē kā skatītāji;
3) apspriešanās un sarunāšanās ar izsoles dalībniekiem.
Personas, kuras piedalās izsolē kā skatītāji, pēc pirmā brīdinājuma par noteikumu
neievērošanu,
tiek izraidīti no izsoles telpas.
Ja persona, kas piedalās izsolē kā skatītājs, labprātīgi neatstāj telpas un turpina
traucēt izsoles
gaitu, tiek izsaukti policijas darbinieki, personas piespiedu izraidīšanai no izsoles
telpas.
Ar noteikumiem izsoles skatītājiem iepazinos:
1. _____________________ /
/
2. _____________________ /
/
3. _____________________ /
/
4. _____________________ /
/
5. _____________________ /
/
6. _____________________ /
/
7. _____________________ /
/
8. _____________________ /
/
9. _____________________ /
/
10._____________________/
/

Sludinājums
SIA ''Jūrmalas ūdens'' paziņo, ka tiek atsavināta, pārdota atklātā izsolē ar
lejupejošu soli SIA “Jūrmalas ūdens” piederoša kustama manta –
saimnieciskajā darbībā neizmantotā manta automašīna OPEL COMBO,
2004. gada izlaidums, kas atrodas Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV –
2015.
Kustamās mantas nosacītā cena ir 300,00 EUR (trīs simti euro un 00
centi), nodrošinājuma iemaksa 10% (desmit procenti) no izsolāmās
mantas nosacītās cenas – 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi)
iemaksājama:
SIA ''Jūrmalas ūdens''
Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV – 2015
AS SEB banka
Konta Nr.LV33 UNLA 0010 0005 0844 2
Kods UNLA LV2X
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003275333
līdz 2019.gada 30. aprīlim.
Kustamās mantas izsole notiks Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV –
2015, 2018. gada 2. maijā plkst.10:00 SIA “Jūrmalas ūdens” valdes
priekšsēdētāja kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala,
LV – 2015, darba dienās laikā no plkst.8.00 - 12.00 un no 13.00 -17.00
līdz 2019.gada 2. maijam un www.jurmalasudens.lv.
Pretendenti pieteikumus izsolei var reģistrēt Promenādes iela Nr.1a,
Jūrmala, LV – 2015, sekretāres kabinetā, līdz 2019.gada 2. maija plkst.
9.50.

