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APSTIPRINĀTS 

ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktores 

2019.gada 30a.aprīļa rīkojumu Nr.1.-27/15 

 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kustamās mantas 

 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) paredz kārtību, kādā organizējama 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk tekstā – Koledžas) kustamās mantas pārdošana izsolē. 

1.2. Pieteikšanās uz kustamās mantas pirkumu notiek 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc 

sludinājuma publicēšanas dienas, norādot kustamo mantu, uz kuru piesakās. 

1.3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsoli organizē un vada Koledžas Izsoles komisija (turpmāk tekstā – komisija). 

1.5. Izsole notiks 2019.gada 28.maijā Dzirnavu ielā 1, Barkavā, plkst. 11.00. 
1.6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Dzirnavu ielā 1, Barkavā pie Izsoles 

komisijas priekšsēdētāja Andra Ģērmana, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Ar izsoles 

noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Koledžas mājaslapā www.jak.lv. 

1.7. Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no kustamās mantas nosacītās cenas. 

1.8. Nodrošinājuma maksu ieskaita Koledžas kontā līdz 2019.gada 27.maijam. Koledžas 

rekvizīti – reģistrācijas Nr.90011018726, Valsts kase, konts LV37TREL215069100400B. 

Maksājuma uzdevumā jānorāda izsoles priekšmeta nosaukums un ieņēmumu kods 21499. 

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš 

norādītajā bankas kontā. 

1.9. Visas noteikumos noteiktās cenas tiek samaksātas euro. 

 

2. Kustamās mantas raksturojums un nosacītā cena 

2.1. Izsoles objekts – transportlīdzeklis Ford Transit.  

2.1.1. Valsts reģistrācijas numurs EB7590. 

2.1.2. Transportlīdzekļa Ford Transit nosacītā cena ir EUR 200.00 (divi simti euro, 00 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir arī izsoles sākumcena. 

2.1.3. Izsoles solis ir 10 EUR (desmit euro). 

2.1.4. Visus nodokļu, nodevu vai naudas sodu maksājumus par nosolīto mantu sedz pircējs.  

2.2. Izsoles objekts – transportlīdzeklis ZIL MMZ 45021.  

2.2.1. Valsts reģistrācijas numurs CZ6050.  

2.2.2. Transportlīdzekļa ZIL MMZ 45021 nosacītā cena ir EUR 400.00 (četri simti euro, 00 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir arī izsoles sākumcena.  

2.2.3. Izsoles solis ir 10 EUR (desmit euro).  
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2.3. Izsoles objekts – transportlīdzeklis Ford Mondeo.  

2.3.1. Valsts reģistrācijas numurs FA7657.  

2.3.2. Transportlīdzekļa Ford Mondeo nosacītā cena ir EUR 150.00 (viens simts piecdesmit 

euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir arī izsoles sākumcena.  

2.3.3. Izsoles solis ir 5 EUR (pieci euro). 

2.3.4. Visus nodokļu, nodevu vai naudas sodu maksājumus par nosolīto mantu sedz pircējs. 

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas interneta mājas 

lapā www.jak.lv un laikrakstā “Stars”.  

3.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura rīcībspējīga 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. Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2019.gada 28.maija plkst.10.00 jāreģistrējas 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā un jāiesniedz PIETEIKUMS IZSOLEI 

(pielikums Nr.1), kuram pievienoti sekojoši dokumenti:  

3.3.1. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

3.3.1.1. rakstisks pieteikums dalībai izsolē (veidlapa), kas vienlaicīgi apliecina, ka persona 

ir iepazinusies ar izsolāmo objektu; 

3.3.1.2. ja juridisku personu nepārstāv paraksttiesīga amatpersona – juridiskas personas 

izdota pilnvara;  

3.3.1.3. dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu;  

3.3.2. fiziskai personai: 

3.3.2.1. rakstisks pieteikums dalībai izsolē (veidlapa), kas vienlaicīgi apliecina, ka persona 

ir iepazinusies ar izsolāmo objektu;  

3.3.2.2. personas apliecinošs dokuments (uzrādīšanai); 

3.3.2.3. dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu. 

3.4. Dokumentu atvasinājumiem jābūt noformētiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 

4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 4.daļas 

prasībām.  

3.5. Ja iepriekš minētās personas ir izpildījušas šo noteikumu 3.3.punkta un tā apakšpunktu 

prasības, tās tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā (pielikums Nr.2).  

3.6. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību (pielikums Nr.3) ar 

numuru, kas atbilst reģistrācijas lapā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.  

3.7. Persona netiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, ja:  

3.7.1. nav iesniegti 3.3.punktā minētie dokumenti;  

3.7.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;  

3.7.3. uz izsoles dienu ir pasludināta par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tās 

saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par 

pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.  

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

izsoles dalībniekiem. 

 

4. Izsoles process 

4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par 

izsoles dalībniekiem un ir saņēmušas reģistrācijas apliecības.  

4.2. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli reģistrējas un ierodas ne mazāk kā divi izsoles 

noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti izsoles dalībnieki. Ja uz izsoli ierodas viens reģistrēts 

dalībnieks, tad kustamā manta tiek pārdota vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kas ir 

ekvivalenta izsoles sākumcenai, kas paaugstināta par vienu izsoles soli. 
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4.3. 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.  

4.4. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus. Dalībnieka 

paraksts apliecina tā pilnīgu iepazīšanos ar šiem izsoles noteikumiem, tā pielikumiem, kā arī 

faktu, ka minētie dokumenti viņam ir pilnībā saprotami.  

4.5. Izsoles gaita tiek protokolēta.  

4.6. Komisija, atklājot izsoli, sastāda izsoles dalībnieku sarakstu, kurā tiek fiksēta katra 

dalībnieka piedāvātā cena, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākās 

solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā apstiprina savu pēdējo 

solīto cenu.  

4.7. Dalībnieku sarakstu paraksta Izsoles komisija. Dalībnieku saraksts pievienojams izsoles 

protokolam.  

4.8. Izsoles vadītājs, pirms izsolīšanas raksturo pārdodamo izsoles priekšmetu, paziņo tā 

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

4.9. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles 

vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Solīšana notiek 

secīgi pa vienam izsoles solim.  

4.10. 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 izsolītā manta ir 

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

cena tiek ierakstīti izsoles protokolā.  

4.11. Atsakoties no tālākās solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku 

reģistrācijas lapā apstiprina pēdējo nosolīto cenu.  

4.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu apliecina cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis kustamo 

mantu, neparakstās par augstāko nosolīto cenu, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītās 

mantas. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam 

netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Šajā gadījumā par izsoles mantas nosolītāju tiek 

uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo visaugstāko cenu, un viņam tiek piedāvāts ar 

savu parakstu apliecināt piekrišanu maksāt viņa nosolīto augstāko cenu un slēgt pirkuma līgumu.  

4.13. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu par nosolīto mantu, pieskaitot pievienotās 

vērtības nodokļa pamatlikmi un atskaitot iemaksāto nodrošinājuma naudu, to ieskaita Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas, reģ. Nr.90011018726, Valsts kases kontā LV37TREL215069100400B, 7 

(septiņu) dienu laikā no izsoles dienas. Maksājumu apliecina kases kvīts vai bankas maksājuma 

uzdevums, ko izsoles uzvarētājs iesniedz Koledžai iepriekš minētajā termiņā.  

4.14. Gadījumā, ja samaksa netiek veikta izsoles nolikuma noteiktajā termiņā, persona, kura 

nosolījusi augstāko cenu, zaudē tiesības iegūt kustamo mantu, kā arī zaudē nodrošinājuma 

naudu.  

4.15. Izsoles komisija izsoles priekšmetu piedāvā pirkt izsoles dalībniekam, kurš nosolījis 

nākamo augstāko cenu. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas, jāpaziņo par izsoles priekšmeta pirkšanu par paša augstāk 

nosolīto cenu.  

4.16. Gadījumā, ja pircējs, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, piekrīt iegādāties izsoles 

mantu, tas veic samaksu 7 (septiņu) dienu laikā no datuma, kad Koledžai tika paziņots par 

izsolītās mantas pirkšanas piekrišanu. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, 

nav piekritis iegādāties izsoles mantu vai nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka 

piedāvājums tiek noraidīts un izsoles manta uzskatāma par neizsolītu. Šajā gadījumā 

nodrošinājuma nauda netiek atgriezta.  

4.17. Izsoles dalībniekiem, kuri ieradušies uz izsoli un nav nosolījuši kustamo mantu, 

iesniegtais nodrošinājums tiek atmaksāts 30 dienu laikā uz kontu, kāds ir norādīts izsoles 

pieteikumā. 
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5. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

5.1. Izsoles protokolu izsoles komisija paraksta ne vēlā kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.  

5.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām var iesniegt līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai 

Jēkabpils koledžas direktorei.  

5.3. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu pirkumu maksājumu nokārtošanas 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore apstiprina izsoles rezultātus.  

5.4. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no 

izsoles rezultātu apstiprināšanas ir jānoslēdz pirkuma līgums (pielikums Nr.4) par nosolīto 

izsoles mantu.  

5.5. Pēc pirkuma līguma parakstīšanas, ar nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums Nr.5) 

nosolītā manta tiek nodota pircējam.  

5.6. Izsole uzskatāma par nenotikušu:  

5.6.1. ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;  

5.6.2. ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu.  

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

laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs      A. Ģērmans 
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Pielikums Nr.1  
 

 

PIETEIKUMS IZSOLEI 
 

 

         1._____________________________________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums un pārstāvja vārds, uzvārds, fiziskai personai vārds, uzvārds) 

 

2. _____________________________________________________________________________________________  

(juridiskās personas reģistrācijas Nr., fiziskai personai personas kods) 

 

3. ________________________________________________________________________  
(juridiskās personas juridiskā adrese, fiziskai personai deklarētā adrese) 

 

4. Vēlos piedalīties izsolē uz sekojošiem izsoles priekšmetiem (vajadzīgajā ievelk „X”, 

nevajadzīgajā „-‘’):  

 

 Transportlīdzeklis Ford Transit;  

 Transportlīdzeklis ZIL MMZ 45021;  

 Transportlīdzeklis Ford Mondeo. 

 

5. Dalībnieks iesniedz šādus dokumentus (vajadzīgajā ievelk „X”, nevajadzīgajā „-‘’):  

 

o Uzņēmuma vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;  

o Ja juridisku personu nepārstāv paraksttiesīga amatpersona – juridiskas personas izdota 

pilnvara;  

o Dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu.  

 

6. Dalībnieka bankas rekvizīti (drošības naudas atgriešanai): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________  

 

 

7. Dalībnieka kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts): 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

 

Datums _________________________ 

 

Dalībnieka (vai tā pilnvarota pārstāvja):  

 

Paraksts ___________________________ /_______________________/  
      (paraksta atšifrējums) 
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Pielikums Nr.2  

 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

 

 

 

Izsoles 

dalībnieka kārtas 

numurs 

Izsoles 

dalībnieka vārds, 

uzvārds, personas 

kods vai 

nosaukums, 

reģistrācijas Nr., 

pārstāvja vārds, 

uzvārds 

Iepazīstināts ar 

izsoles 

noteikumiem 

(datums, 

paraksts) 

Pēdējā nosolītā 

cena, paraksts 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs      A. Ģērmans  

 

Komisijas locekļi  
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Pielikums Nr.3  

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr._________ 

Izsoles dalībnieks  

 

_____________________________________________________________________  
         (vārds uzvārds, personas kods vai uzņēmuma nosaukums, pārstāvja vārds uzvārds, uzņēmuma reģistrācijas Nr.) 

 

_____________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________  
                                                      (dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa Nr., e-pasts)  
 

ir uzrādījis (usi) un iesniedzis (gusi) izsoles noteikumos norādītos dokumentus un ieguvis (usi) 

tiesības piedalīties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas rīkotajā kustamās mantas mutiskajā izsolē ar 

augšupejošu soli, kura notiks 2019. gada _______ plkst. ____, pēc adreses Dzirnavu iela 1, 

Barkavas pagasts, Madonas novads.  

Izsoles dalībnieks piesakās izsolei uz (vajadzīgajam ievelk krustiņu): 

 

 Transportlīdzeklis Ford Transit;  

 Transportlīdzeklis ZIL MMZ 45021;  

 Transportlīdzeklis Ford Mondeo. 

 

 

Apliecība izdota 2019.gada _______________________  

 

Apliecību izdeva  

____________________ ________________________ ______________________  
                   ( amats )     (paraksts)    (paraksta atšifrējums)  
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Pielikums Nr.4  

 

Izsolītās kustamās mantas pirkuma līgums 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, reģistrācijas Nr. 90011018726, juridiskā adrese Pasta iela 1, 

Jēkabpils, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās direktores Ritas Poles personā, kura darbojas uz 

Nolikuma pamata, no vienas puses, un __________________________________________, p.k. 

vai reģistrācijas Nr.______________, adrese vai juridiskā adrese ___________________, tās 

pārstāvja __________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________________, 

turpmāk tekstā Pircējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses, pamatojoties 

uz 20__.gada ________________ rīkotās atklātās izsoles noteikumiem un 201_.gada 

______________________ apstiprinātajiem izsoles rezultātiem, turpmāk tekstā – Izsole, 

savstarpēji vienojoties bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdz šo Līgumu par sekojošo:  

 

1. Līguma priekšmets  
1.1. Puses noslēdz darījumu, ar kuru Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________, turpmāk tekstā – 

automašīna.  

1.2. Pārdevējs garantē, ka automašīna nav atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ar parādiem 

un saistībām un par to nav tiesas strīdu.  

1.3. Pārdevēja īpašuma tiesības apliecina automašīnas tehniskā pase, sērija _____, 

Nr.____________.  

1.4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms automašīnas stāvoklis, dabā ar to ir 

iepazinies un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.  

 

2. Samaksas noteikumi  
2.1. Saskaņā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas rīkojumu Nr. ______ „Par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” cena par automašīnu ir _______EUR (_______ euro ______ centi) bez PVN 

21%, ____EUR PVN 21%, kopā automašīnas cena ir ______ EUR.  

2.2. Pircējs automašīnas cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas 

pretenzijas par to otrai Pusei.  

2.3. Pircējs Līguma 2.1.punktā noteikto summu samaksājis Pārdevējam pilnā apmērā līdz Izsoles 

noteikumos noteiktajam termiņam. Pircējs summu samaksājis ar pārskaitījumu Pārdevēja 

norādītajā kontā.  

2.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas pārreģistrāciju, apdrošināšanu un nogādāšanu, 

sedz Pircējs.  

 

3. Pušu tiesības un pienākumi  
3.1. Pārdevējs no savas puses apņemas:  

3.1.1. Nodot Pircējam automašīnu, tās atslēgas un tehnisko pasi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

Līguma parakstīšanas brīža, Pārdevēja norādītajā vietā abu Pušu pārstāvju klātbūtnē, parakstot 

pieņemšanas nodošanas aktu.  

3.1.2. Nodrošināt visas darbības, kas atkarīgas tikai no Pārdevēja, lai automašīnu pārreģistrētu uz 

Pircēja vārda.  

3.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc šī līguma noslēgšanas automašīnai tiek konstatēti jebkādi 

defekti (tai skaitā apslēpti trūkumi).  

3.3. Pircējs no savas puses apņemas:  

3.3.1. Pieņemt no Pārdevēja automašīnu Līgumā noteiktajā kārtībā.  
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3.3.2. Pārreģistrēt automašīnu uz sava vārda 2 (divu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas.  

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

automašīnas pārreģistrāciju uz Pircēja vārda.  

 

4. Nobeiguma noteikumi  
4.1. Visus strīdus, pretrunas vai prasības, kas pusēm varētu rasties no vai saistībā ar šo Līgumu, 

vai pārkāpumu, vai izbeigšanu vai spēka zaudēšanu puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja 

Puses 14 (četrpadsmit) dienu laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots 

izskatīšanai tiesai, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.  

4.2. Visi grozījumi un papildus vienošanās pie šī Līguma stājas spēkā pēc to noformēšanas 

rakstveidā un abpusējas parakstīšanas brīža, tādejādi kļūstot par neatņemamu šī Līguma 

sastāvdaļu.  

4.3. Šis līgums neparedz blakus līgumus, atpakaļpārdevumu vai atpakaļpirkumu.  

4.4. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai 

izpildei.  

4.5. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pārdevējam, viens – 

Pircējam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

4.6. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei.  

 

5. Pušu rekvizīti un paraksti  

Pārdevējs  

Jēkabpils Agrobiznesa koledža  
Reģistrācijas Nr. 90011018726 

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201  

Valsts kase 

Kods TRELLV22 

Konta Nr. LV37TREL215069100400B 

 

Direktore ______________ R. Pole  

Pircējs  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________ 

___________________________________ 

 

_________________________ 
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Pielikums Nr.5  

 

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Barkavā       201_.gada________ _____________  

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, reģistrācijas Nr.90011018726, juridiskā adrese Pasta iela 1, 

Jēkabpils, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās direktores Ritas Poles personā, kura darbojas uz 

Nolikuma pamata, no vienas puses, un _______________________________________, p.k. vai 

reģistrācijas Nr.______________, adrese vai juridiskā adrese___________ ______, tās pārstāvja 

____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________, turpmāk tekstā 

Pircējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, saukti arī Puses, pamatojoties uz 

201____.gada ___________ Izsolītās mantas pirkuma līguma 3.1.1. punktu, sastādīja šo aktu, 

turpmāk tekstā – akts, par automašīnas nodošanu – pieņemšanu. 

  

1. Puses apliecina, ka Pārdevējs ir pārdevis un nodevis un Pircējs ir nopircis un pieņēmis  

N.p.k. Specifikācija un tehniskie parametri  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

2. Kopā ar automašīnu Pārdevējs nodod un pircējs pieņem automašīnas reģistrācijas apliecību 

Nr._________.  

 3. Pircējs ir veicis samaksu par automašīnu saskaņā ar 201_.gada ________ Kustamās mantas 

Izsoles noteikumiem, ko apliecina 201_.gada _______ bankas izsniegtais maksājuma uzdevums 

Nr.__________, par ________EUR ( _____________euro ____ centi), t.sk. PVN 21%.  

 4. Pārdevējs apliecina, ka ir saņēmis maksu savā bankas kontā un šajā sakarā nav un turpmāk 

nebūs pretenzijas pret Pircēju. 

 5. Ar šo Aktu Pircējs apstiprina, ka Pārdevēja pārdotās automašīnas tehniskais stāvoklis, 

aprīkojums un kvalitāte atbilst Pircēja prasībām. Pircējam nav pretenziju pret Pārdevēju šajā 

jautājumā.  

 6. Akts sastādīts uz vienas lapas trīs eksemplāros, no kuriem divi eksemplāri pienākas 

Pārdevējam, viens – Pircējam. Visiem aktiem ir vienāds juridisks spēks.  

7. Pircējs un Pārdevējs piekrīt visiem Akta noteikumiem un apstiprina, to parakstot:  

Pārdevējs  

Jēkabpils Agrobiznesa koledža  
Reģistrācijas Nr.1047003153  

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201  

Valsts kase 

Kods TRELLV22 

Konta Nr. LV37TREL215069100400B 

 

Direktore ______________ R. Pole 

Pircējs  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________ 

___________________________________ 

 

_________________________ 

 


