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SIA „JŪRMALAS GAISMA” 

NOTEIKUMI  

PAR KUSTAMĀS MANTAS 

RAKSTISKU IZSOLI NR.2/2022 

 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama SIA „Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 

42803002568, īpašumā esošās kustamās mantas – metāllūžņu – rakstiska izsole: 

*
Noteikumos minētais lūžņu daudzums tonnās ir norādīts aptuvens, to svars tiks precizēts pie svēršanas. 

1.2. Kustamā manta (objekts), katra 1.1. punktā norādītā vienība tiek izsolīta visas kopā kā 

mantas kopums, atklātā rakstiskā izsolē.  

1.3. Izsoles veids – Rakstiska izsole. 

1.4. Izsoles rīkotājs – 2020.gada 2.jūnijā “SIA Jūrmalas gaisma” valdē apstiprināta  kustamās 

mantas novērtēšanas un izsoles komisija (turpmāk izsoles komisija). 

1.5. Izsoles nodrošinājums nav paredzēts. 

1.6. Objekts ir brīvi pieejams apskatei. Pretendentiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt 1.1. 

punktā minēto kustamo mantu SIA “Jūrmalas gaisma” darba dienās ne vēlāk, kā līdz 

2022.gada 22.decembrim SIA „Jūrmalas gaisma” teritorijā Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15 par 

apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālruni 26690879.  

1.7. Iepazīšanās ar Izsoles noteikumiem un izsolīšana notiek saskaņā ar SIA “Jūrmalas 

gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā – Aktualitātes, izsoles un veidlapas.  

1.8. Objekta pircējs tiek noteikts atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles objekts 

tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš piedāvā visaugstāko cenu. 

1.9. Objekts tiek izsolīts par naudu, maksāšanas līdzekļu valūta ir euro. 

Nr.p.k. Izsolāmais objekts Aptuvenais 

daudzums 

tonnās 

Sākumcena 

par vienu 

tonnu 

(nosacītā cena) 

1. melno metālu negabarīta lūžņi (5A) 7* 185 EUR/t 

2 Alumīnijs 0.5* 1000 EUR/t 
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1.10. Visas izmaksas, kas saistītas ar kustamās mantas izvešanu no SIA “Jūrmalas gaisma” 

teritorijas Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15 sedz pircējs no saviem līdzekļiem. 

1.11. Sludinājumi par objekta izsoli ievietojami Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Jūrmalas avīze” un SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā 

www.jurmalasgaisma.lv sadaļā – Aktualitātes, izsoles un veidlapas. 

1.12. Izsoles norises vieta un laiks – Izsole notiks 2022.gada 27.decembrī pl.11:00 SIA 

“Jūrmalas gaisma” telpās - Jūrmalā, Jomas ielā 28,  Administratīvajā nodaļā. 

1.13. Izsoles komisijai ir tiesības pārtraukt un/vai izbeigt kustamas mantas izsoli jebkurā no tās 

posmiem, ja tam ir objektīvs iemesls 

 

2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA  

2.1. Pieteikumi (pielikums Nr.1) tiek pieņemti un reģistrēti darba dienās SIA “Jūrmalas 

gaisma” noteiktajā darba laikā, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu SIA „Jūrmalas 

gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv, līdz 2022.gada 27.decembrim pulkst.09:00, 

Jūrmalā, Jomas ielā 28, Administratīvajā nodaļā. 

2.2. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi par izsoli (kustamas mantas – 

metāllūžņu – rakstiska izsole Nr.2/2022). Aploksnei tai jābūt aizzīmogotai, aploksnes otrā 

pusē jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, e-pasta adrese un kontaktpersona 

Pieteikumā norāda Pretendenta vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi, norēķinu konta 

numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto nosacīto tonnas cenu, 

kā arī apliecina piekrišanu noteikumiem par kustamas mantas rakstisku izsoli. Piedāvājumi, 

kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 

2.3. Pieteikumam pievienojami sekojoši dokumenti: 

2.3.1. Juridiskajām personām - pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja izsolē nepiedalās 

persona, kurai ir paraksta tiesības uzņēmumā. 

2.3.2. Fiziskajām personām -  

2.3.2.1.saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopija vai atbilstoša izziņa no 

kompetentas valsts iestādes; 

2.3.2.2. Ja pieteikumu noformē un izsolē piedalās pārstāvis - notariāli apliecināta pilnvara 

pārstāvēt šo pretendentu izsolē. 

2.4. Pretendents netiek reģistrēts, ja:  

2.4.1.  pretendents nav izpildījis Noteikumu norādītos nosacījumus. 

2.4.2.  ir beidzies pieteikumu iesniegšanas termiņš. 

 

3. IZSOLES SUBJEKTS (pretendents) 

 

3.1.Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem var iegūt 

īpašumā Preci, ir iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē, un kurai nav Valsts ieņēmumu 

dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu Latvijas Republikā, vai valstī, kurā tas 

reģistrēts, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā 

pārsniedz 150 EUR, kā arī nenokārtotas saistības pret Pārvaldi.  

3.2.3.2. Izsoles dalībniekam nedrīkst būt pasludināta maksātnespēja, tam nav uzsākts 

likvidācijas process, to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta 

tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 

3.3.3.3. Izsolē nevar piedalīties, ja personai, tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma 

guvējam, pārstāvēt tiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura pilnvarota 

pārstāvēt personu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedriem, tās 

valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, ir noteiktas Latvijai saistošas 

http://www.jurmalasgaisma.lv/
http://www.jurmalasgaisma.lv/


3 
 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas (informācija atrodama sankciju subjektu sarakstos, 

t.sk.: Finanšu izlūkošanas dienesta  un/ vai starptautisko attīstības banku (Pasaules Bankas , 

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas , ASV OFAC ) sankciju subjektu saraksti, 

Lursoft.lv) vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus interese ietekmējošas Eiropas Savienības 

vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. 

 

4. IZSOLES NORISE 

4.1.Pieteikumu atvēršana un pretendentu iesniegto pieteikumu atbilstību noteikumiem 

izvērtēšana notiks 2022.gada 27.decembrī pulkst.10:00 SIA “Jūrmalas gaisma” telpās - 

Jūrmalā, Jomas ielā 28,  Administratīvajā nodaļā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

4.2.Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs; 

4.3.Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas telpā uzrāda pilnvaru, ja pārstāv uz pilnvaras 

pamata un personu apliecinošu dokumentu. 

4.4.Izsoles norise tiek protokolēta, tiek nolasīts dalībnieku saraksts, kuri iesnieguši pieteikumus 

slēgtās aploksnēs. 

4.5. Komisijas locekļi rakstveidā apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas ieinteresētu kāda konkrēta 

pretendenta izvēli. 

4.6.Komisijas priekšsēdētājs atver aploksnes tādā secībā, kādā iesniegti pieteikumi; 

4.7.Tiek izveidots pieteikumos norādīto nosacīto cenu saraksts; 

4.8.Protokolā tiek atzīmēti nederīgie pieteikumi. 

4.9. Komisijas priekšsēdētājs nosauc visaugstāko piedāvāto nosacīto cenu un personu, kas to 

nosolījusi. 

4.10.  Ja sludinājumā noteiktajā termiņā, kustamās mantas rakstiskai izsolei ir pieteicies viens 

pretendents, komisija trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par 

kustamas mantas pircēju. Trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izsoles 

komisija iesniedz SIA “Jūrmalas gaisma” valdei apstiprināšanai sagatavoto kustamas 

mantas pirkuma līgumu. 

4.11. Pretendentam, kurš nosolījis augstāko kustamās mantas izsoles cenu, un saskaņa ar 

izsoles komisijas lēmumu ir atzīts un SIA “Jūrmalas gaisma” valdē ir apstiprināts par 

pircēju, kustamas mantas pirkuma cenas samaksa jāveic saskaņā ar SIA “Jūrmalas gaisma” 

izrakstītu rēķinu divu nedēļu laikā no izsoles komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. 

4.12. Ja izsolei iesniegti divi vai vairāki pretendentu piedāvājumi ar vienādu ierīces pirkuma 

maksu, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš pirmais iesniedzis piedāvājumu. Ja 

izsoles rīkotājam nepieciešams papildu izvērtējums, tas izsoles dalībniekiem paziņo citu 

izsoles rezultātu paziņošanas laiku un vietu. 

4.13. Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas samaksu, 

uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no kustamās mantas pirkuma tiesībām. Šādā gadījumā 

izsoles komisija piedāvā atsavināt kustamo mantu nākamajam pretendentam, kurš nosolījis 

nākamo augstāko cenu.  Nākamajam pretendentam, kas nosolījis augstāko cenu, ir tiesības 

divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par kustamās 

mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. 

4.14. Ja nākamais pretendents, kurš nosolījis augstāko cenu, nepaziņo par piekrišanu vai 

atsakās pirkt kustamo mantu komisija atsavināšanas protokolā izdara attiecīgu ierakstu un 

informē SIA “Jūrmalas gaisma” valdi par izsoles pabeigšanu bez rezultāta. SIA “Jūrmalas 

gaisma” valde lemj par turpmāko atsavināšanas metodi. 

3.15. Persona, kura ir atteikusies no kustamās mantas pirkuma tiesībām, nav tiesību iesniegt 

atkārtotu pieteikumu kustamas mantas izsolei. 

 

5. NENOTIKUSI IZSOLE 

5.1.Izsole atzīstama par nenotikušu: 
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5.1.1. noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents; 

5.1.2. saskaņā ar 4.14. un 4.15. punktu; 

5.1.3. Izsole nav uzsākta vai tikusi pārtraukta tehnisku iemeslu dēļ; 

5.1.4.  ja atsavināšana pārtraukta objektīvu iemeslu dēļ. 

5.2.Ja izsole atzīta par nenotikušu SIA “Jūrmalas gaisma” valde lemj par turpmāko kustamas 

mantas atsavināšanas metodi. 

 

6. REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA UN PAZIŅOŠANA 

6.1.  Izsoles rīkotāja lēmums tiek paziņots visiem pretendentiem, kas iesnieguši savus 

piedāvājumus konkursam, neatkarīgi no tā, vai viņi, piedalījušies pieteikumu atvēršanā, un 

tiek publicēts SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv. 

6.2.  Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, SIA “Jūrmalas gaisma” 14 dienu laikā vai pēc 

izsoles uzvarētāja iniciatīvas ātrāk, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas piedāvā izsoles 

uzvarētājam slēgt pirkuma līgumu vai saņemt preču pavadzīmi rēķinu, kuru izsoles 

uzvarētājam jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā 

6.3. Lēmumu par noteikumu 1.1. punktā norādīto kustamās mantas pircēja apstiprināšanu 

pieņem valde valdes sēdē.  

 

7. KUSTAMAS MANTAS NODOŠANA - PIEŅEMŠANA 

7.1. Kustamās mantas izvešana no SIA “Jūrmalas gaisma” teritorijas, kas atrodas Jūrmalā, 

Pļavu ielā 13/15 pieļaujama tikai ar kustamās mantas pirkuma līguma noslēgšanas un 

nosolītās kustamās mantas cenas samaksas brīdi. Visas izmaksas, kas saistītas ar kustamās 

mantas izvešanu no SIA “Jūrmalas gaisma” teritorijas Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15 sedz 

pircējs no saviem līdzekļiem.  

7.2. Parakstot līgumu, pievienotās vērtības nodoklis tiek nomaksāts saskaņā ar Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 143.pantu. 

7.3. Metāllūžņu svēršana notiek metāllūžņu pieņemšanas vietā, piedaloties SIA “Jūrmalas 

gaisma” pārstāvim, Pircēja pārstāvim un metāllūžņu pieņēmēja pārstāvim. Par metāllūžņu 

pieņemšanu tiek parakstīts trīspusējs pieņemšanas – nodošanas akts, kas kļūst par pirkuma 

līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja metāllūžņu svēršanas laikā tiek konstatēts, ka kopējais 

metāllūžņu svars ir mazāks nekā norādīts noteikumos, SIA “Jūrmalas gaisma” 10 darba 

dienu laikā atmaksā pircējam summu, kas atbilst iztrūkstošajam daudzumam. Ja metāllūžņu 

svēršanas laikā tiek konstatēts, ka metāllūžņu svars ir lielāks, nekā norādīts noteikumos, 

Pircēja pienākums ir veikt atbilstošās starpības summas iemaksu SIA ”Jūrmalas gaisma” 

kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jurmalasgaisma.lv/


5 
 

Pielikums Nr.1 

SIA “Jūrmalas gaisma” 

Noteikumiem  

Par kustamas mantas 

Rakstisku izsoli NR.2/2022 

 

 

 

 

CENAS PIEDĀVĀJUMS 

Rakstiskai izsolei Nr. JG2022/2 
  

  

Iesniedzējs: __________________________________________________________ 

(nosaukums, reģistrācijas Nr. / vārds, uzvārds, personas kods) 

Iesniedzēja adrese: _____________________________________________________ 

Kontakttālrunis: _______________________________________________________ 

Norēķinu konta Nr. kredītiestādē:  _________________________________________ 

Piedāvājuma iesniegšanas (sastādīšanas) laiks: _______________________________ 

Izsolē piedāvātā summa (bez PVN): ________________________________________ 

Summa vārdiem: _______________________________________________________ 

  

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par visiem papildus maksājumiem un 

apņemos tos samaksāt, ja tādi ir jāmaksā papildus norādītajai cenai, piekrītu izsoles 

noteikumiem, kas publicēti interneta vietnē www.jurmalasgaisma.lv , esmu tos pilnībā izlasījis, 

sapratis un apņemos izpildīt visus nosacījumus. 

  

  

Iesniedzēja paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts* 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
*Ja tiesības parakstīt piedāvājumu izriet no pilnvaras, izsoles rīkotājam ir uzrādāms pilnvaras oriģināls, kopija 

pievienojama šim piedāvājumam. 
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