SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
KUSTAMAS MANTAS – TRANSPORTLĪDZEKĻA
IZSOLES NOTEIKUMI

I.

Vispārīgie noteikumi

1. SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” (turpmāk – LAAPC) kustamās mantas –
transportlīdzekļu izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama LAAPC kustamās
mantas izsole.
2. LAAPC izsola šādu kustamo mantu:
Nr.p.k. Transportlīdzeklis

2.1.

Volkswagen Transporter,
Valsts reģ. Nr. HN7920,
izlaiduma gads: 2009
(turpmāk – Automašīna 1)

Kustamās
mantas
izsoles
sākumcena
(EUR)
5 500.00

Nodrošinājuma
summa (EUR)

Izsoles
(EUR)

550.00

100.00

solis

3. Izsoles sākumcena ir kustamās mantas tirgus vērtība, kas norādīta noteikumu 2.punktā.
4. Izsoles veids – atklāta, mutiska, ar augšupejošu soli.
5. Automašīnas 1 izsoles solis norādīts noteikumu 2. punktā.
6. Automašīnas 1 izsole notiks SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” (LAAPC),
Struktoru iela 14a, Rīga, LV-1039, 2. stāvs, 2020. gada 23. septembrī plkst.10.00
(Automašīnai 1).
7. Pieteikumus izsolei iesniedz un reģistrē LAAPC darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no
13.00 līdz 17.00. līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00.
8. Sludinājums par Izsolāmā transportlīdzekļa izsoli tiek publicēts LAAPC mājas lapā
www.laapc.lv, oficiālajā publikācijā “Latvijas Vēstnesis”, un sludinājumu portālā
www.ss.com.
9. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekam jāpārskaita LAAPC norēķinu kontā: AS
“SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV83UNLA0001000405804, noteikumu 2.
punktā norādītā nodrošinājuma summa par Automašīnu 1, par kuru pretendents veiks solīšanu,
norādot maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – transportlīdzekļa
_________/attiecīgo norādīt/ izsolei”.
10. Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta, ja izsoles dalībnieks izsoles rezultātā nenosola izsoles
priekšmetu. Tam dalībniekam, kas nosola izsoles priekšmetu, nodrošinājuma nauda tiek
ieskaitīta pirkuma cenā.
11. Izsoli rīko LAAPC izveidota izsoles komisija.
II.

Izsolāmā transportlīdzekļa raksturojums

12. Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā Struktoru iela 14a, Rīga, LV1039, iepriekš saskaņojot laiku ar Daini Poli, tālr. 25775526.
13. Izsolāmās Automašīnas ir LAAPC īpašums.
14. Izsolāmajām Automašīnām netiek noteikts garantijas termiņš.

IV.

Izsoles dalībnieku reģistrēšanas kārtība

15. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta no sludinājuma publicēšanas dienas LAAPC mājas
lapā.
16. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt īpašumā kustamo mantu un ir
izpildījusi šajos noteikumos noteiktajā termiņā paredzētos priekšnoteikumus.
17. Kopā ar pieteikumu par dalību izsolē (1. pielikums):
17.1. fiziska persona iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par nodrošinājuma samaksu;
17.2. juridiskā persona iesniedz dokumentu, kas apliecina juridiskās personas pārstāvja tiesības
rīkoties tās vārdā, un maksājumu apliecinošu dokumentu par nodrošinājuma un
reģistrācijas maksas iemaksu.
18. Izsoles dalībnieki, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, tiek reģistrēti pieteikumus
iesniegušo dalībnieku sarakstā.
19. Pretendentu atbilstību Izsoles noteikumiem izvērtē komisija.
20. Izsolei izsoles dalībnieks tiek reģistrēts un izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts Izsoles
noteikumos minētajā termiņā, noteiktā kārtībā iesniegti, uzrādīti nepieciešamie dokumenti un
iemaksāta nodrošinājuma nauda.
21. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 17. punktā noteikto, tā tiek reģistrēta dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda:
21.1. dalībnieka kārtas numuru;
21.2. dalībnieka pieteikuma reģistrācijas numurs;
21.3. dalībnieka pieteikuma saņemšanas datums un laiks;
21.4. fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi,
atzīme par saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu iesniegtajiem dokumentiem;
21.5. juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par
saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu iesniegtajiem dokumentiem.
22. Fizisku vai juridisku personu nereģistrē par izsoles dalībnieku, ja:
22.1. beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
22.2. persona nav iesniegusi šo noteikumu 17. punktā visus minētos dokumentus.
V.

Izsoles norise

23. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskas un juridiskas personas
ar ziņām par izsoles dalībniekiem.
24. Automašīnas 1 izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz Automašīnas 1 izsoli ieradies 1
(viens) dalībnieks. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par 1 (vienu) dalībnieku, bet uz
izsoli ierodas tikai 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs (komisijas priekšsēdētājs) paziņo, ka
izsole tiek sākta, piedaloties 1 (vienam) dalībniekam.
25. Automašīna 1 tiek pārdota vienīgajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola kustamās mantas
nosacīto cenu par vienu soli.
26. Pirms izsoles sākšanas dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, tādējādi apliecinot, ka pilnībā
ar tiem iepazinušies un piekrīt tiem, kā arī saņem dalībnieka solīšanas kartīti ar numuru.
Solīšanas kartes numurs atbilst dalībnieka reģistrācijas lapā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas
numuram pēc kārtas. Izsoles dalībnieki paraksta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapu.
27. Izsoles komisijas priekšsēdētājs, atklājot Izsolāmā transportlīdzekļa izsoli, iepazīstina ar
komisijas sastāvu. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.
28. Izsoles komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo sākumcenu,
kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solījumā tiek paaugstināta (izsoles solis).

Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
29. Izsoles komisija izsoles gaitā izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta: dalībnieka solīšanas kartītes
numuru; dalībnieku vai tā pārstāvja vārdu un uzvārdu un atzīmē katra izsoles dalībnieka
piedāvāto cenu, turpinot cenas atzīmēšanu, kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas
solīšanas, katrs dalībnieks ar personisko parakstu apstiprina savu pēdējo solīto cenu.
30. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas un dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
31. Izsoles komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas
procesu ar jautājumu: „Kurš sola vairāk?” Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu
reģistrācijas kartīti ar numuru. 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 kustamā manta ir pārdota dalībniekam, kurš solījis pēdējo augstāko cenu (turpmāk
– Nosolītājs).
32. Nosolītājs pēc nosolīšanas ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās
cenas atbilstību nosolītajai cenai.
33. Izsoles protokolu izsoles komisija paraksta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no izsoles dienas.
34. Nosolītājam 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas jānoslēdz pirkuma līgums un 10 (desmit)
dienu laikā no līguma parakstīšanas jāsamaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto
augstāko cenu un noteikumu 2. punktā norādīto nodrošinājuma summu, ieskaitot naudu
noteikumu 9. punktā norādītajā LAAPC bankas kontā.
35. Gadījumā, ja samaksa netiek veikta šo noteikumu 34. punkta noteiktā kārtībā, Nosolītājs zaudē
tiesības iegūt kustamo mantu, kā arī zaudē nodrošinājumu.
36. Iestājoties noteikumu 34. punktā noteiktajam gadījumam LAAPC piedāvā izsoles
dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, slēgt pirkuma līgumu, par to sniedzot
atbildi 5 (piecu) dienu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas. Ja izsoles dalībnieks piekrīt
parakstīt pirkuma līgumu par paša nosolīto augstāko cenu, tad 10 (desmit) dienu laikā pēc
līguma parakstīšanas viņam jāiemaksā summa, ko veido starpība starp viņa nosolīto cenu un
noteikumu 2. punktā norādīto nodrošinājuma summu, ieskaitot naudu noteikumu 9. punktā
norādītajā LAAPC bankas kontā.
VI.

Nobeiguma noteikumi

37. Izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, ja:
37.1. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;
37.2. ja Nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu šo noteikumu 34. punktā noteiktajā termiņā vai
pārsolītājs šo noteikumu 36. punktā noteiktajā termiņā;
37.3. ja izsolei nav pieteicies neviens dalībnieks.
38. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Automašīnas, atmaksā nodrošinājuma naudu 5
(piecu) darba dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
39. Izsoles dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību LAAPC valdei par izsoles gaitu 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
40. Visus izdevumus, kas saistīti ar kustamās mantas (Automašīnu) pirkuma - pārdevuma līguma
slēgšanu un reģistrāciju uz Nosolītāja (pircēja) vārda, sedz Nosolītājs (pircējs).

Pielikumā:
1.pielikums - Informācija par kustamo mantu (vērtējums);
2.pielikums - Pieteikuma izsolei forma;
3.pielikums - Izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnāls;
4.pielikums - Izsoles protokola forma;
5. pielikums – Pirkuma līguma projekts;
6. pielikums – Pieņemšanas – nodošanas akta forma.

Izsoles komisijas priekšsēdētājs

____________________

/Kaspars Gulbis/

Izsoles komisijas loceklis

____________________

/Dainis Polis/

Izsoles komisijas locekle

____________________

/Ilona Kauliņa/

2. pielikums
izsoles noteikumiem
PIETEIKUMS IZSOLEI
Izsolāmā Automašīna:
________________________________________________________________________
Dalībnieks (tā pārstāvis)
________________________________________________________________________
Kontakttālrunis________________________________________________________
Konta numurs, uz kuru saskaņā ar izsoles noteikumiem pārskaitāms nodrošinājums, ja izsoles
priekšmets nav nosolīts:
________________________________________________________________________
Dalībnieks iesniedz/pievieno šādus dokumentus: (iesniegto atzīmēt):
□ apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu,
□ attiecīgās institūcijas lēmumu par Izsolāmās automašīnas iegādi,
□ dokumentu, kas apliecina juridiskās personas pārstāvja tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā;
□ maksājuma uzdevuma kopiju par nodrošinājuma naudas samaksāšanu;
□ cits dokuments (norādīt)
_____________________________________________________________________

Datums__________________________
Dalībnieka (vai tā pilnvarotā pārstāvja)

paraksts_________________________ / paraksta atšifrējums/_____________________

3. pielikums
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
KUSTAMAS MANTAS – TRANSPORTLĪDZEKĻU
IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS
Kustamās manta – _________________________________________________
2020.gada _____________septembrī plkst. ________
IZSOLEI

Izsoles
dalībnieka
kārtas numurs

Izsoles
dalībnieka vārds,
uzvārds vai
nosaukums

Izsoles dalībnieka
personas kods vai
reģistrācijas
numurs

Izsoles dalībnieka
adrese,
kontakttālrunis, epasts

Izsoles dalībnieka
Paraksts par iepazīšanos
ar izsoles noteikumiem

4. pielikums
IZSOLES PROTOKOLS
Rīgā
2020.gada ___
Nr.___
Izsoles laiks un vieta –
2020.gada __________septembrīs plkst.________________
Kustamās mantas ________________________________________________________
Izsoles dalībnieki:
_________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr.___________
_________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr.___________
_________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr.___________
Izsoli vada
Izsoli protokolē
Izsolē piedalās komisijas locekļi

__________________
__________________
__________________
__________________

Citas personas

__________________
__________________
__________________

Izsoli atklāj izsoles vadītājs.
Izsolīts tiek transportlīdzeklis ________________________________________________
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena - EUR ____________________________
Izsoles solis EUR _____________
Izsoles gaita
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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 divu nedēļu laikā no izsoles dienas, tas ir – līdz 2020. gada__.___________ jāsamaksā
summa, ko veido starpība starp nosolīto augstāko cenu un viņa samaksāto nodrošinājuma summu,
pārskaitot to izsoles komisijas norādītajā kontā:

_____________________________________________________________________
(summa ar cipariem un vārdiem)
_____________________________________________________________________
Pircējs apņemas nomaksāt pirkuma summu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, tas ir – līdz 2020.
gada_________________ Izsoles noteikumi pircējam ir zināmi.
Izsoles dalībnieks, kas nosolījis savu augstāko cenu:
______________________________Nr._______, summa EUR ___________
______________________________Nr._______, summa EUR ___________
______________________________Nr._______, summa EUR ___________
______________________________Nr._______, summa EUR ___________
______________________________Nr._______, summa EUR ___________
Izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, ______________________ Nr._______, summa
EUR

Komisija:

Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas loceklis
Komisijas locekle

5. pielikums
izsoles noteikumiem
PIRKUMA LĪGUMS Nr._____________
(par ___________________)
Rīgā

2020.gada ____.______________

SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”, Reģ. Nr. 40003033658, kura vārdā saskaņā ar statūtiem
rīkojas valdes loceklis Kaspars Gulbis (turpmāk – Pārdevējs), no vienas puses, un
____________________________________________, reģistrācijas Nr._________, tā ______________,
______________________________ personā, kurš rīkojas uz __________________ pamata (turpmāk –
Pircējs,
Pārdevējs un Pircējs kopā turpmāk tekstā saukti „Puses”,
pamatojoties uz 2020.gada ______._______________ izsoles protokolu Nr. __, noslēdz līgumu (turpmāk –
Līgums):

1.1.

1.2.
1.3.

1. Līguma priekšmets
Pārdevējs pārdod Pircējam un Pircējs pērk no Pārdevēja tam piederošo kustamo mantu – automašīnu
__________________, valsts reģistrācijas Nr. ________________, ražošanas gads ______________,
šasijas Nr. ____________________, turpmāk – Automašīna.
Pārdevēja īpašuma tiesības apliecina Automašīnas tehniskā pase - sērija ________________.
Pircējs apliecina, ka Automašīnu ir apskatījis un ar tā faktisko (vizuālo un tehnisko) stāvokli ir iepazinies
un Pircējam nav nekādas pretenzijas pret Pārdevēju.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Automašīna tiek pārdota par izsolē Pircēja nosolīto augstāko cenu EUR ____________(_______ eiro
_______eiro centi), plus pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā.
Pircējs summu, ko veido starpība starp nosolīto augstāko cenu (Līguma 2.1. punktā norādīto pirkuma
summu) un izsoles noteikumos noteikto nodrošinājuma summu, pārskaita uz šajā Līgumā norādīto
Pārdevēja kontu 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto rēķinu.
Puses apstiprina, ka apzinās Automašīnas vērtību un atsakās celt viena pret otru prasību par Līguma
slēgšanu vai izbeigšanu, Līguma summas apmēra maiņu pārmērīgu zaudējumu dēļ.
Pircējs Līguma summu pilnā apmērā ir samaksājis Pārdevējam bezskaidras naudas norēķina veidā uz
Pārdevēja kontu AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV83UNLA0001000405804.
Šajā līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgais maksājums ieskaitīts
Pārdevēja bankas kontā.
Puses vienojas, ka visu naudas pārskaitījumu, kas saistīti ar Automašīnas pirkšanu, izdevumus sedz
Pircējs.
3. Pārdevēja un Pircēja garantijas, tiesības un pienākumi

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

Pircējs apmaksā ar Automašīnas pārreģistrāciju saistītos izdevumus.
Pircējs apliecina, ka Automašīnai nav nepieciešama numuru salīdzināšana.
Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Automašīnas tehnisko stāvokli un tas viņu apmierina.
Noslēdzot šo līgumu Pārdevējs apliecina, ka trešajām pusēm nav nekādu tiesību uz līguma priekšmetu.
Pircēja pienākums ir apmaksāt pirkuma summu šajā līguma 2.2.punktā noteiktā termiņā un veikt
Automašīnas pārreģistrāciju.
Pārdevēja pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 2.2.punktā norādītās summas apmaksas
izsniegt Pircējam visu nepieciešamo dokumentāciju Automašīnas pārreģistrācijai uz Pircēja vārda, tai
skaitā, parakstīt Automašīnas nodošanas – pieņemšanas nodošanas aktu.
Puses vienojas, ka īpašumtiesības uz Automašīnu Pircējs iegūst ar dienu, kad Pircējs veicis pilnu
pirkuma maksu un līdz Automašīnas pārreģistrācijas brīdim Automašīna glabājas pie Pārdevēja.

3.8.
3.9.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Pārdevēja pienākums ir nodot Automašīnu Pircējam 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pircēja pilnas
pirkuma samaksas veikšanas un Automašīnas pārreģistrācijas.
Pārdevējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam Pārdevēja prettiesiskas darbības vai
bezdarbības rezultātā.
4. Līguma darbības termiņš un tā grozīšana
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz visu no tā izrietošo saistību
pilnīgai izpildei un tiesību izmantošanai.
Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot paziņojumu par Līguma izbeigšanu, ja Pircējs
neveic Līgumā noteiktos pienākumus un pēc Pārdevēja atgādinājuma saņemšanas turpina tos neveikt,
tajā skaitā, nokavējis kādu no noteiktajiem termiņiem.
Puses vienojas, ka Līguma 4.2.punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā
dienā pēc paziņojuma izsūtīšanas uz Pircēja juridisko adresi.
Ja Līguma saistības nav iespējams izpildīt Līgumā noteiktajos termiņos nepārvaramas varas apstākļu
ietekmes dēļ, Puses Līgumā norādītos termiņus pagarina par minēto apstākļu esamības laiku, bet, ja šo
apstākļu ietekmi nevar novērst vai tā ilgst ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem, katrai no Pusēm ir
tiesības atkāpties no Līguma, atgriežot otrai pusei visu, ko tā no Līguma ir ieguvusi. Par nepārvaramas
varas apstākļiem ir uzskatāmi tikai tādi, par kuru esamību ir pieņemts kompetentas valsts/pašvaldības
iestādes lēmums. Trešās personas vaina Līguma saistību neizpildē nav uzskatāma par nepārvaramas
varas apstākli, bet cietušajai pusei ir regresa prasība pret minēto trešo personu par radušos zaudējumu
piedziņu.
Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no Līguma, vispirms tiks risināts
sarunu ceļā, bet, 20 dienu laikā nepanākot vienošanos – izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros, viens eksemplārs Pircējam, viens –
Pārdevējam.
5. Pušu rekvizīti un paraksti

Pārdevējs
SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Struktoru iela 14a, Rīga, LV-1039
Reģ. Nr. 40003033658
PVN Nr. LV40003033658
AS SEB banka
UNLALV2X
LV83UNLA0001000405804
_________________________

Pircējs

6. pielikums
izsoles noteikumiem
Pieņemšanas – nodošanas akts
Nr.
___.____.2020.
_______________________________________________________________________________________
…………………………………..(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., adrese)
______________________________________________________________________________________,
kuru pārstāv tās _________________________________________________________________________,
……………………………………………..(amats, vārds, uzvārds)
nodod īpašumā, bet
______________________________________________________________________________________,
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/ juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., adrese)
______________________________________________________________________________________ ,
kuru pārstāv tās _________________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds)
pieņem īpašumā, transporta līdzekli:
Reģistrācijas numurs: __________________________
Marka: __________________________
Modelis: __________________________
Šasijas Nr.: __________________________
Reģistrācijas apliecības Nr.: __________________________

Nodeva _________________
(paraksts)
Pieņēma ________________
(paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds)
____________________________________
(vārds, uzvārds)

