
4. pielikums  

Izsoles noteikumiem 

IZSOLES PROTOKOLS Nr.1 

 

Izsoles laiks un vieta: 2022.gada 27. maijā plkst. 11.00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Viesītes komunālā pārvalde”, juridiskajā adresē Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237 

 

Izsoles komisija sekojošā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja – Svetlana Uzkure; 

Komisijas locekle – Ligita Rieksta; 

Komisijas loceklis – Mārtiņš Prodnieks; 

 

Izsolāmā objekta raksturojums: 

Kravas atkritumu vedējs. Pirmā reģistrācija: 29.01.2001., dzinēja tilpums 11967 cm3, degviela: 

dīzeļdegviela, ātrumu pārnesumu kārba: automātiskā. Automašīnai netiek noteikts garantijas 

termiņš. 

 

Automašīnas MAN 28.364 atsavināšana 

Izsolāmā objekta pārdošanas sākumcena EUR ______ (_________________________________) 

NEIESKAITOT Pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

 

Izsoli vada Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Uzkure 

Izsoli protokolē Komisijas locekle Ligita Rieksta 

Izsolē piedalās: Izsoles komisija pilnā sastāvā 

 

Izsoles pretendenti: 

1._____________, dalībnieka solīšanas kartītes Nr.1 

2._____________, dalībnieka solīšanas kartītes Nr.2 

3._____________, dalībnieka solīšanas kartītes Nr.3 

4._____________, dalībnieka solīšanas kartītes Nr.4 

 

 

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 eiro centi) 

Izsoles gaita: 

Izsoles sākuma cena – EUR 7438,00(septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi eiro un 00 eiro 

centi). 

 

Izsoles 

dalībnieka 

reģistrācijas 

kartītes Nr. 

Izsoles dalībnieka 

vārds, uzvārds vai 

nosaukums 

1. 

solis 

2. 

solis 

3. 

solis 

4. 

solis 

5. 

solis 

6. 

solis 

Paraksts par 

pēdējo 

nosolīto cenu 

1.         

2.          

3.         

4.         

 

Izsolē piedāvātā augstākā cena EUR _________ (____________________________________) 

(NESKAITOT PVN 21%) 

Izsoles dalībnieks, kurš par objektu nosolījis augstāko cenu: 

__________________________, kartītes Nr.__ 

Kopējā summa _______EUR (________________________________) IESKAITOT PVN 21% 

 

 



 

Izsoles uzvarētājam jāpārskaita nosolītā cena, pamatojoties uz automašīnas pirkuma līgumu un 

saskaņā ar SIA “Viesītes komunālā pārvalde” izrakstīto pavadzīmi. 

 

Izsoles uzvarētājs apņemas samaksāt visu izsolē nosolīto pirkuma summu. Ja līdz noteiktam 

termiņam nav samaksāta nosolītā summa, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles 

uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto mantu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš 

nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). 

 

Izsoles uzvarētājs:    

 /paraksts/  /atšifrējums/ 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  Svetlana Uzkure 

 /paraksts/  

Komisijas locekļi:  Ligita Rieksta 

 /paraksts/  

  Mārtiņš Prodnieks 

 /paraksts/  

 


