
 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar SIA “Jelgavas  autobusu  parks” 

Valdes  29.03.2021. 

Lēmumu Nr. 1-24/6 

 

 

 

SIA “JELGAVAS AUTOBUSU PARKS” 

NOLIETOTĀ AUTOTRANSPORTA IZSOLES NOTEIKUMI 

 

Jelgavā 

 

2021. gada 29. martā 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kā publiskā izsolē (turpmāk tekstā - izsole)  tiek 

atsavināts SIA „JELGAVAS AUTOBUSU PARKS” (turpmāk tekstā - JAP) 

autotransports, kuru neizmanto tās saimnieciskajā darbībā. 

1.2. Paziņojums un JAP noteikumi par nolietotā autotransporta pārdošanu tiek publicēti 

JAP mājas lapā www.jap.lv. 

1.3. Paziņojumā par izsoli tiek norādīts izsolāmās mantas nosaukuma un nosacītā cena, 

izsoles mantas apskates vieta un laiks, piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks. 

2. Izmantotā terminoloģija 

2.1. Autotransports - JAP kustamā manta, kuras uzskaitījums, modelis, tehniskie 

parametri, ražošanas gads, atspoguļoti informācijā par realizējamo autotransportu. 

2.2. Nosacītā cena - sākotnējā mantas realizācijas cena, kuru apstiprina JAP Valde. 

2.3. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, kas piedalās publiskajā izsolē. 

2.4. Izsoles komisija - ar Valdes lēmumu apstiprināta komisija, kura ir tiesīga izskatīt 

iesniegtos piedāvājumus un pieņemt lēmumu par autotransporta pārdošanu. 

3. Piedāvājumu iesniegšana 

3.1. Pretendents var iesniegt rakstisku piedāvājumu slēgtā aploksnē atbilstoši 

noteikumiem un paziņojumā par izsoli noteiktajam datumam un stundai JAP 

lietvedības un personāla lietu pārzinei Meiju ceļš 62, Jelgava, LV-3007 vai arī 

nosūtot piedāvājumu pa pastu ierakstītā vēstulē uz JAP adresi Meiju ceļš 62, 

Jelgava, LV-3007, vai uz e-pastu jap@jap.lv, ar drošu elektronisko parakstu, kas 

satur laika zīmogu.  

3.2. Piedāvājumā jānorāda: 

3.2.1. pretendenta vārds, uzvārds / Uzņēmuma nosaukums; 

3.2.2. personas kods / reģistrācijas numurs; 

3.2.3. adrese; 

3.2.4. kontakttālrunis; 

3.2.5. realizējamā autotransporta valsts numurs un šasijas numurs; 

3.2.6.  piedāvājuma summa, kas nedrīkst būt mazāka par norādīto vērtību  

(vērtība norādīta Informācijā par realizējamo autotransportu) 

http://www.jap.lv/
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3.3. Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti rindas kārtībā, norādot pieteikuma 

iesniegšanas dienu un stundu. 

3.4. Pretendentu iesniegtie vai pa pastu atsūtītie piedāvājumi glabājas slēgtās aploksnēs 

līdz izsolei. 

3.5. Pretendents var saņemt šos Noteikumus bez reģistrācijas un drošības naudas 

iemaksas. 

3.6. Pretendenti var apskatīt izsolē nodoto Autotransportu JAP, Meiju ceļš 62, Jelgava, 

LV-3007, tālrunis +371 63022513, vai citā izsoles paziņojumā norādītajā vietā. 

4. Iesniegto pieteikumu izvērtēšana 

4.1. Paziņojumā norādītajā dienā un laikā, izsoles komisija (turpmāk tekstā - Komisija) 

atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus, un uz tiem parakstās visi 

komisijas locekļi. 

4.2. Pēc aplokšņu atvēršanas komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda 

piedāvāto cenu sarakstu, ko fiksē komisijas protokolā. Autotransportu, uz kuru nav 

saņemts neviens pieteikums, nodod atkārtotā publiskā izsolē. 

4.3. Komisija piešķir pirkuma tiesības uz Autotransportu tam Pretendentam, kas 

nosolījis visaugstāko cenu. Komisija pretendentiem izsniedz paziņojumu par 

izsoles uzvarētāju. 

4.4.  Ja uz vienu Autotransporta vienību ir pieteikušies vairāki Pretendenti, norādot 

vienādu cenu komisija turpina izsoles otro kārtu, pieņemot atkārtotus rakstiskus 

piedāvājumus 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas, no Pretendentiem, kuri 

piedāvājuši vienādu augstāko cenu. 

4.5. Nosolījušais Pretendents piecpadsmit darba dienu laikā no paziņojuma, par izsoles 

uzvarētāju,  saņemšanas dienas veic Autotransporta iegādi. Norādītā termiņa 

neievērošanas gadījumā, komisija ir tiesīga piešķirt tiesības iegādāties 

Autotransportu Pretendentam, kurš ir piedāvājis nākamo visaugstāko cenu. 

4.6. Autotransports tiek pārdots tādā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā tas atrodas 

izsoles dienā. Pēc izsoles rezultātu paziņojuma saņemšanas Pretendents nevar celt 

pretenzijas par nosolītā Autotransporta tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī 

iespējamajiem nosolītā Autotransporta defektiem, citiem trūkumiem, kā arī 

pirkuma cenu. 

4.7. Nosolījušais Pretendents saņem iegādāto Autotransportu, kā arī tā piederību 

apliecinošos dokumentus, ar Pieņemšanas-Nodošanas aktu, pēc samaksas 

veikšanas JAP bankas kontā. JAP sedz izdevumus par Autotransporta noņemšanu 

no uzskaites VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un citus maksājumus līdz 

nodošanas brīdim, kuri attiecas uz JAP, pārējos izdevumus sedz nosolījušais 

Pretendents. 

4.8. Īpašuma tiesības uz nosolīto Autotransportu Pretendents iegūst pēc norēķinu 

veikšanas pilnā apmērā un Autotransporta reģistrācijas VAS “Ceļu satiksmes 

drošības direkcija” uz Pretendenta vārda. 

 

 

Sagatavoja: SIA “Jelgavas autobusu parks” tehniskās nodaļas vadītājs P.Salkazanovs 


