Izsoles noteikumu pielikums Nr.1

________________________________________________
(fiziskas personas vārds, uzvārds; juridiskas personas nosaukums)

________________________________________________
(personas kods; reģistrācijas nr.)

________________________________________________
(adrese, tālrunis)

Ērgļu novada pašvaldībai

PIETEIKUMS
Ērgļu novada pašvaldības īpašuma „Braki”, kadastra numurs 70540080253, “Braki”
Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, cirsmu izsolei
Vēlos pieteikties kustamās mantas nekustamajā īpašumā „Braki”, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, kadastra numurs 70540080253, atklātai mutiskai cirsmu izsolei ar
augšupejošu soli.
Apliecinu, ka:
1. Esmu iepazinies(-usies) ar izsoles noteikumiem, man pret tiem nav iebildumu, tie ir
saprotami un apņemos tos ievērot.
2. Man nav pretenziju pret izsolāmo cirsmu faktisko stāvokli.
3. Visa sniegtā informācija ir patiesa.
4. Piekrītu pildīt pielikumā pievienotajā cirsmas pirkuma līguma projektā noteiktos
pienākumus.
5. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas neizvirzīšu pretenzijas attiecībā uz izsolāmajām
cirsmām.
Pievienotie dokumenti:
nodrošinājuma summas iemaksu apliecinošs dokuments;
dalības maksas iemaksu apliecinošs dokuments;
apliecināts spēkā esošu statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas
(amatpersonu) kompetences apjomu;
izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmums par kustamās mantas iegādi;
pilnvara
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
2019. gada __. _____________.
____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Izsoles noteikumu pielikums Nr.2
IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA
kustamās mantas nekustamajā īpašumā „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, cirsmu

izsolei 2019.gada 29.janvārī
Izsoles
dalībnieka
kārtas numurs

Izsoles dalībnieka
vārds, uzvārds vai
nosaukums

Izsoles
dalībnieka
personas kods
vai reģistrācijas
numurs

Izsoles
dalībnieka
dzīvesvieta vai
juridiskā adrese

Paraksts par
reģistrācijas
apliecības
saņemšanu

Izsoles noteikumu pielikums Nr.3

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.__________

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nomaksājis (-usi) nodrošinājumu – EUR 6100,00 (seši tūkstoši viens simts euro 00 centi) un
ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks Ērgļu novada pašvaldības telpās 2019.gada
29.janvārī plkst. 11.00 un kurā tiks izsolīta Ērgļu novada pašvaldībai piederoša kustamā
manta – cirsmas nekustamajā īpašumā „Braki ” Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) EUR 61000,00 (sešdesmit viens tūkstotis
euro 00 centi)
Apliecība izdota 2019.gada _______________
Reģistratora vārds, uzvārds ____________________________
(paraksts)

Izsoles noteikumu pielikums Nr.4

IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS
Izsoles laiks un vieta - 2019.gada 29.janvāris plkst.1100, Ērgļu novada
pašvaldības telpās, Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļi pagasts, Ērgļu novads.
Izsolāmās kustamās mantas nosaukums un atrašanās vieta – cirsmas
nekustamajā īpašumā „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 61000,00 (sešdesmit
viens tūkstotis euro 00 centi).

Kartītes Vārds, uzvārds/
Nr.
nosaukums

Pārstāvja
vārds, uzvārds

Dalībnieka
piedāvātā cena

Paraksts par
pēdējo solīto
cenu

Izsoles noteikumu pielikums Nr.5

IZSOLES PROTOKOLS
Izsoles laiks un vieta - 2019.gada 29.janvāris plkst.1100, Ērgļu novada
pašvaldības telpās, Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļi pagasts, Ērgļu novads.
Izsolāmās kustamās mantas nosaukums un atrašanās vieta – cirsmas
nekustamajā īpašumā „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 61000,00 (sešdesmit
viens tūkstotis euro 00 centi).
Izsolē piedāvātā augstākā cena (summa ar cipariem un vārdiem)
___________________________________________________________________________
Izsoles dalībnieka, kurš par objektu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, juridiskās
personas pilns nosaukums
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
reģistrācijas kartītes nr._____
Iemaksāts nodrošinājums EUR 6100,00 (seši tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā.
Pircējam septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā kontā
(summa ar cipariem un vārdiem)
___________________________________________________________________________
Pircējs apņemas nomaksāt visu summu līdz 2019.gada 6.februārim
Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________
Komisijas locekļi: _______________ ______________
_________________________________________________________________________
(nosolītā objekta pircēja vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums)

___________________________________________________________________
(pircēja vai pilnvarotās personas paraksts)

Izsoles noteikumu pielikums Nr.6

IZZIŅA
norēķinam par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns
nosaukums
_______________________________________________________________________
adrese un
tālruņa numurs
___________________________________________________________________
izsolē, kas notika 2019.gada 29.janvārī, plkst.1100, Ērgļu novada pašvaldības
telpās, Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļi pagasts, Ērgļu novads, ieguva īpašumā cirsmas

nekustamajā īpašumā „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads :
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cirtes
Kvartāls
izpildes veids

Nogabals

Platība,
ha

Pārdodamais
apjoms, m3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27
21, 22
8, 9
6
11, 14
16, 17
4
3
13
28

0,2
2,9
1,9
0,3
2,9
1,9
0,8
0,5
1,2
0,4

107,6
958,59
177,08
74,73
239,33
428,22
164,12
139,4
42,07
5,62

1

25, 26

0,7

35,95

12.
13.

Kailcirte
Kailcirte
Izlases cirte
Kailcirte
Izlases cirte
Kailcirte
Kailcirte
Kailcirte
Izlases cirte
Izlases cirte
Kopšanas
cirte
Izlases cirte
Izlases cirte

1
1

4,3
2

405,66
155,56

14.

Sanitārā cirte

1

18, 19, 20
15
2, 10, 12,
23, 24

11.

Kopā

6,7
26,7

2933,93

par summu EUR _____________________________________(summa cipariem un vārdiem)
___________________________________________________________________________
Iemaksāts nodrošinājums EUR _________________________________________________
____________________________________________________________________ apmērā.
Līdz 2019.gada 6.februārim izsolāmās kustamās mantas nosolītājam jāpārskaita
(summa ar cipariem un vārdiem) ________________________________________________

Ērgļu novada pašvaldības kontā Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90002214379,
AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22.
Komisijas priekšsēdētājs _________________________
Protokolists

_________________________

