
 
Apstiprināts 

Izsoles komisijas 

2014. gada 05. augustā 

protokols Nr. 2. 

Izsole nolikums 

 

1. Noteikumi 
1.1.Šīs izsoles nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta un veikta kustāmo 

mantu atsavināšana izsole ar augšupejošu cenu, ko organizē SIA „Jelgavas 

poliklīnika” izveidotā izsoles komisija trīs cilvēku sastāvā. 

 

2. Izsolāmās mantas 
2.1.Nerūsējošā tērauda darba galdi ar vienu un divām izlietnēm: 

 

  
 

2.2.Ar izsoles noteikumiem un pirkuma līgumu, kas ir nolikuma 1. pielikums, 

nosacījumiem var iepazīties Jelgavas poliklīnikas mājas lapā 

www.jelgavaspoliklīnika.lv sadaļā „Iepirkumi” vai Jelgavā, Sudrabu Edžus ielā 

10, 413. kabinetā darba dienās no plkst. 08:00 – 16:30.  

2.3.Sludinājums par izsoli tiks publicēts Jelgavas poliklīnikas mājas lapā 

www.jelgavaspoliklinika.lv 2014. gada 06. augustā. 

3. Izsoles dalībnieki 
3.1.Izsoles dalībnieki pirms izsoles, no 2014. gada 06. augusta var apskatīt nerūsējošā 

tērauda darba galdus iepriekš sazvanoties ar Izsoles komisijas priekšsēdētāja 

vietnieku Gundaru Kristanoviču pa tālruni: 29626046. 

4. Izsoles kārtība, izsoles vieta un laiks 
4.1.Izsole notiks divās kārtās.  

4.1.1. Pirmajā kārtā tiks izsolīts nerūsējošā tērauda darba galds ar vienu izlietni, kura 

sākumcena (nosacītā cena) ir 320 EUR (trīs simti divdesmit eiro) ieskaitot 

PVN. 

4.1.2. Otrajā kārtā tiks izsolīts nerūsējošā tērauda darba galds ar divām izlietnēm, 

kura sākumcena (nosacītā cena) ir 390 EUR (trīs simti deviņdesmit eiro) 

ieskaitot PVN. 

http://www.jelgavaspoliklīnika.lv/
http://www.jelgavaspoliklinika.lv/


4.2.Izsolē drīkst piedalīties dalībnieki, kuri līdz izsoles sākumam ir iemaksājuši 

nepieciešamo nodrošinājuma apmēru 10% (desmit procenti) apmērā no nosacītās 

cenas par kārtu, kurā dalībnieks vēlās piedalīties. 

4.3.Izsole notiks 2014. gada 21. augustā plkst. 10:00 409. kabinetā (zālē). 

4.4.Izsoles veids – izsole ar augšupejošu cenu. 

 

5. Nodrošinājuma maksājums 
5.1.Nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles, par katru kārtu atsevišķi, ar 

pārskaitījumu SIA „Jelgavas poliklīnika”, A/S „Swedbank”,  

konts: LV34HABA0551022057205, kods: HABALV2X. Maksājuma mērķī norādīt 

„Izsolāmās mantas nodrošinājums (attiecīgi norādot 1. kārtai vai 2. kārtai). 

5.2.Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta 

noteikumos norādītajā bankas kontā līdz izsoles sākumam. 

5.3.Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoli, SIA „Jelgavas poliklīnika” 

atmaksā nodrošinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles, ar pārskaitījumu 

izsoles dalībnieka norēķinu kontā. 

5.4.Izsoles dalībniekam, kurš ir nosolījis izsoli, nodrošinājumu SIA „Jelgavas 

poliklīnika” ieskaita nosolītas izsoles apmaksājamajā summā. 

6. Samaksas kārtība 
6.1.Ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, SIA 

„Jelgavas poliklīnika” un nosolītājs paraksta pirkuma līgumu un saņem no SIA 

„Jelgavas poliklīnika” rēķinu. 

6.2.Nosolītā summa izsoles dalībniekam jāsamaksā 7 (septiņu) dienu laikā pēc līguma 

parakstīšanas, saskaņā ar SIA „Jelgavas poliklīnika” izsniegto rēķinu. Iemaksātā 

nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

6.3.Ja nosolītā summa netiek samaksāta 6.2. punktā noteiktajā kārtībā, tad dalībnieks 

zaudē iemaksāto nodrošinājumu. Šajā gadījumā izsoles mantas tiek izsolītas 

nākošajā izsolē. 

7. Dalībnieku iesniedzamie dokumenti 
7.1.Juridiskām personām: 

7.1.1. Pilnvara, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesības; 

7.1.2. Ārvalstīs reģistrētai personai izziņa, kuru izsniegusi Valsts ieņēmuma 

dienestam līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde attiecīgajā valstī un kura 

izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles brīža, par to, ka personai nav 

nodokļu parādu, tajās skaitā valsts sociālas apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un nulle centi). 

7.1.3. Nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments 

7.2.Fiziskām personām: 

7.2.1. Nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments 

7.2.2. Personas apliecinošs dokuments – pase. 

7.3.Izsoles dalībnieki, kuri nav iesnieguši noteikumos prasītos dokumentus tiek 

atraidīti kā nederīgi. 

8. Izsoles norise un izsoles komisija 
8.1.Izsoles rīkotājs (turpmāk tekstā – komisija) izsoles sākumā reģistrē izsoles 

dalībniekus. 

8.2.Izsole tiek atklāta 2014. gada 21. augustā plkst. 10:00 Jelgavā, Sudrabu Edžus iela 

10, 409. Kabinetā (zālē) un tajā ir tiesīgi piedalīties izsoles dalībnieki vai to 

pilnvaroti pārstāvji. 

8.3.izsole katrai kārtai notiek ar augšupejošu cenu soli 20 EUR. 



8.4.Izsoles komisija protokolē izsoles gaitu, kā arī protokolu apstiprina 7 (septiņu) 

dienu laikā pēc izsoles. 

8.5.Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt no izsoles norises vietas tās 

personas, kuras traucē izsoles gaitu. Izraidītās personas zaudē tiesības turpināt 

dalību izsolē. 

8.6.Nepieciešamības gadījumā izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izsludināt 

pārtraukumu. 

8.7.Izsoles rezultātus apstiprina SIA „Jelgavas poliklīnika” Valdes locekle ne vēlāk kā 

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā paredzēto maksājumu 

nokārtošanas. 

8.8.Sūdzības par komisijas darbībām var iesniegt SIA „Jelgavas poliklīnika”, Sudrabu 

Edžus iela 10, Jelgavā, 412. kabinetā. 

 

Paldies par dalību izsolē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izsoles noteikumu 

Pielikums Nr. 1 

Pirkuma līgums 
Jelgava       2014. gada __._________ 

 

SIA „Jelgavas poliklīnika”, reģistrācijas Nr. 41703007095, juridiskā adrese: 

Jelgava, Sudrabu Edžus iela 10, LV – 3001, tās valdes locekles Annas Zīvertes 

personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts Pārdevējs 

un___________________, reģistrācijas Nr./pers. kods __________________, 

juridiskā adrese: ___________________, ___________________________ 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar __________________________, turpmāk 

tekstā saukts Pircējs, abi kopā saukti par Pusēm, ievērojot SIA „Jelgavas 

poliklīnika” 2014. gada 21. augusta rīkoto izsoli, turpmāk tekstā saukta – 

Izsole, rezultātus un Izsoles noteikumu prasības, bez maldus, viltus vai 

spaidiem noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.Puses noslēdz darījumu, kur Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk darba 

galdu, pamatlīdzekļu numurs __________, ar _________ izlietnēm. 

 

2. Apmaksas summa, kārtība un termiņi 

2.1.Darba galda ____________________ pirkuma summa saskaņā ar 2014. 

gada____. __________ Izsoles protokolu Nr. ____ sastāda EUR ________ 

(____________________) iekļaujot PVN. 

2.2.Pircējs pirkuma summu pārskaita uz šajā līgumā norādīto Pārdevēja 

kontu līdz 2014. gada ___.___________, saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto 

rēķinu. 

2.3.Šajā līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad 

attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un 

maksājumā norādīto norēķinu kontu. 

2.4.Gadījumā, ja Pircējs pēc šā līguma parakstīšanas atsakās no pirkuma un 

pārtrauc šo līgumu vai nesamaksā pilnu pirkuma summu šajā līguma 2.2. 

punktā norādītajā termiņā, Pircējs zaudē tiesības uz Izsolē nosolīto 

objektu – darba galdu, kā arī zaudē iemaksāto nodrošinājumu. 

 

3. Pircēja un pārdevēja pienākumi un tiesības 

3.1.Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar darba galdu tehnisko stāvokli un tas 

viņu apmierina; 

3.2.Noslēdzot šo līgumu Pārdevējs apliecina, ka trešajām pusēm nav nekādu 

tiesību uz līguma priekšmetu. 

3.3.Pircēja pienākums ir apmaksāt pirkuma summu šajā līguma 2.2. punktā 

noteiktā termiņā; 

3.4.Pārdevēja pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 2.1. punktā 

norādītās summas apmaksas, parakstīt ar pircēju pieņemšanas nodošanas 

aktu (pielikums Nr. 2) un izsniegt pircējam iegādāto preci. 

 

4. Nepārvarama vara 

4.1.Neviena puse nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju pienākumu neizpildi 

(izņemot jebkuras summas nesamaksu, kas jāsamaksā saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem), ja neizpildi radījuši tādi apstākļi, kā plūdi, zemestrīce, citi 



klimata apstākļi un stihijas nelaimes vai karadarbība, mobilizācija vai 

vispārējie militārie apstākļi, valdības lēmumi vai nacionālo un vietējo 

amatpersonu lēmumi, nemieri vai citi apstākļi ārpus pašu kontroles, kas 

radušies pēc līguma noslēgšanas. 

 

5. Strīdu izskatīšana 

5.1.Visi strīdi, pretrunas vai prasības, kas rodas saskaņā ar šo līgumu, vai 

pārkāpumu, vai izbeigšanu vai spēka zaudēšanu, vispirms jāatrisina 

pārrunu ceļā un, ja pusēm nav izdevies vienoties 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā, tad to jāizskata LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

6. Līguma stāšanās spēkā, termiņš un pārtraukšana 

6.1.Līgums stājas spēkā ar 2014. gada ____._____________ un darbojas līdz 

pilnīgai saistību izpildei. 

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pārdevējs:       Pircējs: 

SIA „Jelgavas poliklīnika”    ___________________________ 

Reģistrācijas Nr. 41703007095   ___________________________ 

Adrese: Jelgava, Sudrabu Edžus iela 10,  ___________________________ 

LV – 3001, tālrunis: 630 84501;   ___________________________ 

Banka: A/S „Swedbank”,     ___________________________ 

konts: LV34HABA0551022057205,   ___________________________ 

Kods: HABALV2X     ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________________  ___________________________ 

(paraksts)       (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izsoles noteikumu 

Pielikums Nr. 2 

 

2014. gada ____._______________. 

 

 

Pieņemšanas – nodošanas akts 

 

Jelgavā 

 

SIA „Jelgavas poliklīnika”, reģistrācijas Nr. 41703007095, juridiskā adrese: Jelgava, 

Sudrabu Edžus iela 10, LV – 3001, kuru pārstāv tās valdes locekle Anna Zīverte, 

nodod īpašumā, bet  

 

________________________, deklarēta adrese: _____________________________ 

pieņem īpašumā, darba galdu ar _______ izlietnēm 

 

 

 

Nodeva ______________________ 

(paraksts) 

 

 

 

 

Pieņēma ______________________ 

(paraksts)  


