
 

APSTIPRINĀTI 

ar 2019.gada 14. jūnījā 

Iepirkumu komisijas lēmumu 

Nr.4-26/1 

 

TRANSPORTLĪDZEKĻU IZSOLES NR.4-26/1 

NOTEIKUMI 

 

1. Vispārējie jautājumi 

1.1. Izsoli organizē – SIA ”Jelgavas novada KU”, VRN Nr. 40003410894, Iepirkumu komisija. 

1.2. Izsoles veids – mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

1.3. Izsoles priekšmetu apskate – darba dienās, iepriekš saskaņojot ar noteikumu Pielikumā Nr.1 

norādīto kontaktpersonu. 

1.4. Izsoles priekšmets un sākumcena – saraksts Pielikums Nr.1.  

1.5. Izsoles sākums – 2019.gada 28. jūnijā, plkst. 10:30  

1.6. Izsoles vieta – SIA ”Jelgavas novada KU” birojs, Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001 

1.7. Persona apliecina savu vēlmi piedalīties Izsolē, līdz 2019.gada 27.jūnijam, iemaksājot 

SIA “Jelgavas novada KU” norēķinu kontā Nr. LV35UNLA0050005143840 

nodrošinājumu, atbilstoši izvēlētajam Izsoles priekšmetam. Maksājuma uzdevumā norādīt 

tos Izsoles priekšmetus, kurus persona vēlas nosolīt. Iemaksājot nodrošinājumu, persona kļūst 

par Izsoles dalībnieku un piekrīt visiem Izsoles nolikumā minētajiem nosacījumiem vai 

prasībām, kā arī apliecina, ka ir apskatījusi Izsoles priekšmetus dabā, un viņam nav pretenziju 

pret SIA ”Jelgavas novada KU” par to tehnisko stāvokli, un tas apņemas tādas neizvirzīt arī 

nākotnē. Maksājuma uzdevumu par nodrošinājuma iemaksu un pretendenta 

kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasts) nosūtīt uz e-pastu jnku@jnku.lv 

1.8. Izsoles dalībnieku reģistrācija – Izsoles vietā, 2019.gada 28.jūnijā no plkst.10:30. 

Reģistrējoties Izsolei, tās dalībnieki saņem reģistrācijas karti, kuras numurs atbilst reģistrācijas 

sarakstā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram. 

2. Izsoles process 

2.1. Izsole notiek, ja tajā piedalās vismaz viens dalībnieks. 

2.2. Ja izsolē piedalās tikai viens dalībnieks, Izsoles priekšmets tiek tam pārdots par summu, kas 

vienāda ar izsoles priekšmeta sākumcenu un 1.pielikumā norādīto vienu izsoles soli. 

2.3. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

2.4. Solīšanas procesā Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsoles priekšmetu, tā sākumcenu, izsoles 

soli, un jautā: Kas sola vairāk? Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas 

karti. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un par izsoles soli 

palielināto cenu. Izsoles priekšmets tiek pārdots dalībniekam, kurš ir solījis visaugstāko cenu. 

3. Samaksas kārtība 

3.1. Izsoles uzvarētājs nosolīto cenu, atskaitot no tās iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā SIA 

“Jelgavas novada KU” norēķinu kontā Nr.LV35UNLA0050005143840, piecu darba dienu 

laikā no izsoles dienas, norādot izsoles priekšmetu, par kuru tiek maksāts. 

3.2. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli vai nav nosolījuši izsoles priekšmetu, 

nodrošinājumu atmaksā piecu darba dienu laikā. 

3.3. Ja izsoles uzvarētājs noteiktajā termiņā nav samaksājis nosolīto cenu, viņš zaudē samaksāto 

nodrošinājumu, bet tiesības pirkt izsoles priekšmetu tiek piedāvāts dalībniekam, kurš solījis 

nākamo augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi 1 nedēļas laikā, tiek uzskatīts, ka 

viņš ir noraidījis izsoles komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt izsoles komisijas 
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piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā 5 darba dienu laikā no piekrišanas iegādāties 

izsoles priekšmetu. 

4. Īpašuma tiesību pāreja 

4.1. Pēc tam, kad SIA “Jelgavas novada KU” norēķinu kontā noteiktajā termiņā ir saņemta nosolītā 

summa, tiek sagatavots pieņemšanas – nodošanas akts un CSDD sistēmā tiek reģistrēts 

distances pilnvarojums uz Izsoles dalībnieka, kas nosolījis augstāko cenu, vārda. Izsoles 

dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu un, to apmaksājis, iegūst izsoles priekšmeta īpašuma 

tiesības pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas 

CSDD. 

4.2. Persona, kura izsoles rezultātā ir ieguvusi īpašumā izsoles priekšmetu, par saviem līdzekļiem 

nodrošina tā izvešanu no SIA ”Jelgavas novada KU” teritorijas, kā arī 1 darba dienas laikā, 

reģistrē īpašuma tiesības CSDD un veic ar reģistrēšanu saistīto nodokļu un nodevu apmaksu. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Ē.Priede 

  



Pielikums Nr.1 

Transportlīdzekļu 

izsoles Nr. 4-26/1 noteikumi 

 

TRANSPORTLĪDZEKĻU SARAKSTS 

SCANIA P230 

Reģistrācijas Nr. LM 7848 

Defekti 
Virsbūves detaļu korozijas sīki 

bojājumi. 
Marka, modelis SCANIA P230 

Izlaiduma gads 2006.gads 

Šasijas Nr. YS2P4X20002012553 Nobraukums 214 199 km 

Tips Kravas atkritumvedējs Izsoles sākumcena 9 600.00 EUR 

Dzinēja tilpums, 

jauda, degviela 

12000 m3, 169 kW, 

dīzeļdegviela 
Izsoles solis 300.00 EUR 

Krāsa Balta 
Nodrošinājuma 

summa 
960.00 EUR 

Kontaktpersona Oskars Beņickis (tālrunis – 29485294, oskars@jnku.lv) 

 

MAN 28.314 

Reģistrācijas Nr. HS 4709 

Defekti 

TA beigusies, ilgstoši nav 

ekspluatēts, nesošo elementu 

korozija, izpildmehānismu 

defekti, hidrosistēmas bojājumi 

Marka, modelis MAN 28.314 

Izlaiduma gads 2001.gads 

Šasijas Nr. WMAE63ZZZ1L027656 Nobraukums 443 544 km 

Tips Kravas atkritumvedējs Izsoles sākumcena 2 500.00 EUR 

Dzinēja tilpums, 

jauda, degviela 

11967 m3, 228 kW, 

dīzeļdegviela 
Izsoles solis 100.00 EUR 

Krāsa Balta 
Nodrošinājuma 

summa 
250.00 EUR 

Kontaktpersona Oskars Beņickis (tālrunis – 29485294, oskars@jnku.lv) 

 

DAF 75 240 

Reģistrācijas Nr. HE 6784 

Defekti 

Ilgstoši nav ekspluatēts, nesošo 

elementu korozija, 

izpildmehānismu defekti, 

hidrosistēmas bojājumi, kabīnes 

defekti. 

Marka, modelis DAF 75 240 

Izlaiduma gads 1997.gads 

Šasijas Nr. XLRAG75RC0E457632 Nobraukums 309 728 km 

Tips Kravas atkritumvedējs Izsoles sākumcena 2 500.00 EUR 

Dzinēja tilpums, 

jauda, degviela 
180 kW, dīzeļdegviela Izsoles solis 100.00 EUR 

Krāsa Vairākkrāsu 
Nodrošinājuma 

summa 
250.00 EUR 

Kontaktpersona Oskars Beņickis (tālrunis – 29485294, oskars@jnku.lv) 
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