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JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Jēkabpilī 
2013.gada 23.maijā  Nr.6 

 
Lēmums Nr.215 

Par Jēkabpils novada pašvaldības ekskavatora EO 3322A atsavināšanu 
__________________________________________________ 

A.Vanags, R.Mazulāne 
 

2013.gada 14.maijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Jēkabpils novada 
Zasas pagasta pārvaldes vadītāja J.Krūmiņa iesniegums ar lūgumu nodot 
atsavināšanai ekskavatoru EO 3322A. Ekskavatora EO 3322A sākuma bilances 
vērtība LVL 5428.00; nolietojums uz 01.05.2013. LVL 3166.10; atlikusī bilances 
vērtība uz 01.05.2013. LVL 2261.90.  

Eksperta noteiktā transportlīdzekļa tirgus vērtība Ls 3200.00 (trīs tūkstoši divi 
simti lati un 00 santīmi). 
 

Ņemot vērā 2013.gada 16.maija Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumu”,  

 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo ekskavatoru EO 3322A, 

reģistrācijas numurs T7625LA, marka EO 3322A, rūpnīcas numurs 2161, izlaides 
gads 1990., reģistrācijas apliecības numurs A301577, masa: 14000, jauda 
zirgspēkos 75, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli.    

2. Noteikt ekskavatoru EO 3322A sākumcenu (nosacītā cena) LVL 3200.00 (trīs 
tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi). 

3. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības ekskavatoru EO 3322A izsoles 
noteikumus (pielikums).  

4. Izsoli veikt Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai. 
5. Par lēmuma izpildi atbildīga - Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļa 
 
 

Domes priekšsēdētājs  E.Meņķis 
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JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

 



 
 

PIELIKUMS 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.05.2013.  

sēdes lēmumu Nr.215 (protokols Nr.6) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības ekskavatora EO 3322A 
 IZSOLES NOTEIKUMI 

 
1. Šie izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošās kustamās mantas- ekskavatora EO 3322A, turpmāk tekstā - Objekts, 
izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un šiem 
Noteikumiem.  
2. Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: 

2.1. reģistrācijas numurs T7625LA; 
2.2. marka EO 3322A; 
2.3. rūpnīcas numurs 2161; 
2.4. izlaides gads 1990.; 
2.5. reģistrācijas apliecības numurs A301577; 
2.6. masa: 14000; 
2.7. jauda zirgspēkos 75. 

3. Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
6. 4. Objekta izsoles sākumcena (nosacītā cena) LVL 3200.00 (trīs tūkstoši divi simti 

lati un 00 santīmi). 
Maksāšanas līdzeklis: LVL (Latvijas valsts lati) 100% apmērā. 
5. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas līdz 2013.gada 20.jūnijam 
iesniedz pieteikumu Jēkabpils novada pašvaldībā pēc adreses: Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī un iemaksā dalības maksu Ls 10,00 (desmit lati un 00 santīmi), ieskaitot 
Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116789, AS Swedbank, 
HABALV22, kontā Nr. LV51 HABA 0551 0341 2525 1 un nodrošinājumu 10% no 
objekta sākumcenas, t.i., Ls 320.00 (trīs simti divdesmit lati  00 santīmi),  ieskaitot 
Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009116789, AS Swedbank 
HABALV22, kontā Nr. LV88 HABA 0551 0341 2516 7. 
Izsole notiks 2013. gada 21.jūnijā, plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības 
apspriežu telpā 10, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils. 
7. Lai piedalītos Objekta izsolē, izsoles dalībniekam jāiesniedz: 

7.1. pieteikums; 
7.2. kvīts par nodrošinājuma un kvīts par dalības maksas samaksu: 
7.3. Juridiskām personām, arī personālsabiedrībām, pieteikumam jāpievieno 
šādi dokumenti:  

7.3.1. apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par 
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu; 
7.3.2. attiecīgās institūcijas lēmums par piedalīšanos izsolē; 
7.3.3. Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgās juridiskās personas 
pilnu informāciju (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par divām 
nedēļām no piedāvājuma iesniegšanas dienas);  
7.3.4. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu vai notarāli 
apliecināta kopija). 

8. Pieteikumā jānorāda: 
8.1. iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums; 
8.2. adrese; 
8.3. norēķinu konta numurs kredītiestādē; 



 
 

8.4. apliecinājums par piekrišanu izsoles noteikumiem.  
9. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 
10. Personām, kurām ir parādsaistības pret Jēkabpils novada pašvaldību, nav tiesību 
piedalīties izsolē. 
11. Piereģistrētajam izsoles dalībniekam izsoles sagatavošanas darba grupa (sekretārs) 
izsniedz reģistrācijas apliecību. 
12. Izsoles kārtība: 

12.1. Pie ieejas izsoles telpā izsoles dalībnieki uzrāda reģistrācijas apliecību, 
uz kuras pamata viņiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas 
žurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 
12.2. Izsole notiek tad, ja uz izsoli ierodas vismaz divi piereģistrētie 
dalībnieki. Dalībniekam, kurš ir iemaksājis dalības maksu un nodrošinājumu, 
bet nav ieradies uz izsoli, tiek atmaksāts nodrošinājums. Izsoles dalības maksa 
netiek atmaksāta. 
12.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsolāmais 
objekts tiek pārdots  vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par noteikto 
objekta sākumcenu LVL 3200.00 (trīs  tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi). 
12.4. Ja izsole nenotiek, nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, izsoles 
komisija izstrādā jaunus objekta izsoles noteikumus. 

13. Izsoles gaita tiek protokolēta.  
14. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo objektu, paziņo tā pārdošanas 
sākumcenu, kā arī izsoles soli - LVL 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi), par kādu 
paaugstināms katrs nākamais solījums. Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt 
lielāku pārdodamā objekta cenu, kuras solis nav mazāks par izsoles noteikumos 
noteikto soli. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un 
traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu. 
15. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 
Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. 
Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli. Ja neviens no 
dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo 
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Persona, kura solījusi pēdējo augstāko 
cenu uzrāda dalībnieka reģistrācijas numuru un nosolītā cena tiek ierakstīta protokolā. 
16. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, ar savu parakstu apliecina 
protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 
17.Objekta nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Objektu. 
18. Objekta nosolītājam nosolītā cena jāsamaksā nedēļas laikā pēc izsoles protokola 
parakstīšanas dienas. 
Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāpārskaita Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas 
Nr.90009116789, AS Swedbank HABALV22, konta Nr.LV88 HABA 0551 0341 
2516 7. Ja Objekta nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, tad viņš 
zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Nodrošinājums un dalības maksa netiek 
atmaksāta. 
19. Pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
apstiprina izsoles rezultātus un Jēkabpils novada pašvaldība slēdz Objekta Pirkuma 
līgumu. 
20. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis šo noteikumu 18.punktu, izsole tiek paziņota 
par nenotikušu. Dalības maksa un nodrošinājums izsoles dalībniekam netiek 
atmaksāta. 
21. Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis izsolīto objektu, nedēļas laikā tiek 
atmaksāts nodrošinājums. 



 
 

22. Pēc izsoles, izsoles komisija apstiprina dokumentus par notikušo izsoli un paziņo 
par tās rezultātiem. 
23. Izsoli rīko un izsoles protokolu paraksta Jēkabpils novada domes izsoles komisija, 
kas apstiprināta ar 2009. gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 69.§).  
24.Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem pieņemt lēmumu ir tiesības 
izsoles komisijai. 
25. Sūdzības par izsoli var iesniegt Jēkabpils novada domei 3 (triju) darba dienu laikā 
no izsoles dienas. 
 

 
Domes priekšsēdētājs  E.Meņķis 

 


