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1. Vispārīgā informācija par izsoli 

 

1.1. Izsoles priekšmets 

1.1.1. Izsoles priekšmets ir Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” 

īpašumā vai turējumā esoši transportlīdzekļi (turpmāk tekstā – Transportlīdzekļi). 

1.1.2. Izsolē pārdodamo transportlīdzekļu specifikācija un sākumcena ietverta šo noteikumu 1.pielikumā. 

1.1.3. Pircējs pērk transportlīdzekli un aizved no izsoles vietas ar paša spēkiem. 

1.1.4. Izsoles dalībniekam ir tiesības piedalīties izsolē, iesniedzot piedāvājumu tikai par visu izsoles 

priekšmetu kopumā. 

1.1.5. Izsoles veids tiek noteikts atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.1.6. Izsoles priekšmeta sākumcena – EUR 413 900.00 bez PVN.  

 

1.2. Izsoles noteikumi 

Transportlīdzekļi tiek izsolīti saskaņā ar šiem Transportlīdzekļu izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumus 

apstiprina RP SIA „Rīgas satiksme” Izsoles komisija. 

 

1.3. Informēšana par izsoli 

Izsoli izsludina, ievietojot sludinājumu par izsoli RP SIA „Rīgas satiksme” mājas lapā internetā 

(www.rigassatiksme.lv). 

 

1.4. Iespēja iepazīties ar izsoles priekšmetu 

1.4.1. Ar Transportlīdzekļu – trolejbusu tehnisko stāvokli un komplektāciju visas ieinteresētās personas 

var iepazīties Ganību dambī 32, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tel. 67065353 67381668, mob.tālr: 

29499324, e-pasts: jurijs.delnikovs@rigassatiksme.lv. Transportlīdzekļu apskates tiek 

organizētas, lai tajās neatrastos vairāk kā 1 cilvēks. 

1.4.2. Atsavinātājs apņemas nemainīt transportlīdzekļu komplektāciju no izsoles izsludināšanas brīža, 

bet potenciālajiem izsoles dalībniekiem līdz piedāvājuma iesniegšanai ir pilnībā jānovērtē 

transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis. Pēc izsoles uzvarētājam nebūs tiesības izvirzīt pretenzijas 

par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli. 

 

1.5.  Izsoles dalībnieki 

1.5.1. Par izsoles dalībnieku var būt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo mantu. 

1.5.2. Atsavinātājs, kā arī izsoles komisijas dalībnieki, nevar būt pircēji ne sev, ne citas personas 

uzdevumā. 

1.5.3. Izsoles dalībnieks ir tiesīgs piedalīties izsolē ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību. Pilnvarotā 

pārstāvja darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekam. Izsoles pilnvaroto pārstāvju atsaukšana 

vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad izsoles komisijai tiek 

iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments. Fiziskas personas izsolē ir 

tiesības pārstāvēt tikai uz notariāli apstiprinātas pilnvaras pamata. 

 

1.6. Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.6.1. Adrese: 

 Pieteikums pa pastu vai personīgi jānogādā uz šādu adresi: 

  RP SIA “Rīgas satiksme”  

  Vestienas ielā 35, Rīgā, 1.stāva birojā. 

  Pirmdiena – Ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 12.00. 

1.6.2. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, kas ir 

2020.gada 21.septembris plkst. 15:00. 

1.6.3. Izsoles dalībnieks pieteikumu var iesniegt, sākot no dienas, kad publicēts sludinājums par izsoli; 

http://www.rigassatiksme.lv/
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1.6.4. Izsoles dalībnieks, iesniedzot pieteikumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka pieteikums saņemts 

ar norādi par pieteikuma saņemšanas laiku; 

1.6.5. Izsoles dalībniekam pieteikums jānoformē tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama 

līdz pieteikuma atvēršanas brīdim. Ja pieteikums nav atbilstoši noformēts, atsavinātājs atdod 

pieteikumu tā iesniedzējam un izsoles dalībnieku nereģistrē; 

1.6.6. Izsoles dalībnieks pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

pieteikumu. Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tas izslēdz izsoles dalībnieku no 

tālākas līdzdalības izsolē. 

 

1.7. Pieteikuma derīguma termiņš 

1.7.1. Izsoles dalībnieka iesniegtā pieteikuma derīguma termiņš ir (izsoles dalībniekam iesniegtais 

pieteikums ir saistošs) līdz brīdim, kad tiek paziņots izsoles uzvarētājs. Izsoles dalībniekam, kas 

tiek atzīts par izsoles uzvarētāju, pieteikuma derīguma termiņš ir līdz pirkuma līguma 

noslēgšanai. 

1.7.2. Ar izsoles pieteikuma iesniegšanu tiek uzskatīts, ka Izsoles dalībnieks apliecina, ka vēlas 

iegādāties izsolē transportlīdzekļus saskaņā ar šiem Izsoles noteikumiem, un jebkura Izsoles 

dalībnieka prasība izmainīt šos noteikumus tiek uzskatīta par atteikšanos piedalīties Izsolē, 

zaudējot iesniegto nodrošinājumu 

 

1.8. Prasības attiecībā uz pieteikuma noformēšanu un iesniegšanu 

1.8.1. Aploksnes noformējums 

Pieteikuma jāiesniedz slēgtā aploksnē, 1 eksemplārā. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 

Izsole “Transportlīdzekļu pārdošana” 

RP SIA “Rīgas satiksme” 

biroja adrese: Vestienas ielā 35, Rīga, LV-1035 

juridiskā adrese: Kleistu ielā 28, Rīgā, LV-1067 

Izsoles dalībnieka - fiziskas pers. vārds uzvārds/-jurid. pers. nosaukums 

Neatvērt līdz 2020. gada 21.septembra plkst. 15:00. 

 

1.8.2. Pieteikuma ārējais noformējums 

Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka 

likumu, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Izsoles noteikumiem. Iesniegtajiem dokumentiem 

(izņemot pilnvaru), kurus izdevušas valsts vai pašvaldību institūcijas vai amatpersonas, jābūt 

izdotiem ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas Izsoles 

rīkotājam. Internetbankas maksājuma dokumentam jābūt apstiprinātam ar oriģinālu bankas 

spiedogu un bankas darbinieka parakstu. Izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniegtie dokumenti 

netiek atdoti. 

1.8.3. Visi Izsoles noteikumu 1.8.punktā minētie dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments 

ir citā valodā, tam jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ārvalstīs izdotiem publiskiem 

dokumentiem, tajā skaitā ārvalstī notariāli apliecinātām dokumentu kopijām vai ārvalsts izdevējas 

iestādes apliecinātām dokumentu kopijām, ir jābūt noformētām atbilstoši Latvijai saistošu 

starptautisko līgumu noteikumiem. 

1.8.4. Gadījumā, ja Izsoles dalībnieks ir reģistrēts ārvalstīs, personas, kas paraksta pieteikumu, paraksta 

tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši attiecīgās valsts spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja 

pieteikumu paraksta Izsoles dalībnieka pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu 

dokumentu par paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru. 

1.8.5. Gadījumā, ja Izsoles dalībnieks ir reģistrēts ārvalstīs, Izsoles dalībniekam ir jāiesniedz izziņa, ja 

attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina Izsoles 

dalībnieka amatpersonu pārstāvības tiesības. 
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1.8.6. Ja Izsoles komisija publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu 

vai personālsabiedrību, tā ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās personas vai 

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

personālsabiedrību. 

 

1.9.  Pieteikumā iekļaujamie dokumenti  

1.9.1. Visi ar izsoli saistītie dokumenti jāiesniedz dokumentārā veidā.  

1.9.2. Visām cenām jābūt norādītām euro (neieskaitot PVN). 

1.9.3. Iesniedzot pieteikumu tajā ir jāiekļauj šādi dokumenti norādītajā secībā: 

 

1) ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona: 

a) juridiskām personām – uzņēmuma vadītāja ar paraksta tiesībām parakstīta pilnvara, kas 

apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt šo pieteikumu un piedalīties atsavinātāja 

rīkotajā izsolē; 

b) fiziskām personām – notariāli apstiprināta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības 

parakstīt šo pieteikumu un piedalīties atsavinātāja rīkotajā izsolē. (ja izsoles dalībnieks ir 

fiziska persona, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments). 

2) Pieteikums par piedalīšanos izsolē. Pieteikumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai 

personai – nosaukums), adrese, norēķinu rekvizīti kredītiestādē, pieteikuma iesniegšanas laiks, izsolē 

piedāvātā cena, kā arī apliecinājums par piekrišanu izsoles noteikumiem. Pieteikuma forma iekļauta 

šo noteikumu 3.pielikumā. 

3) Pieteikumam pievieno bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai tā apliecinātu atvasinājumu, kas 

apliecina izsoles nodrošinājuma summas samaksu atbilstoši Izsoles noteikumiem. 

 

1.10. Nodrošinājums 

1.10.1. Izsoles komisija nosaka pieteikuma nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no izsolei 

nodotā izsoles priekšmeta - Transportlīdzekļu sākumcenas, kas norādīta noteikumu 1.1.6.punktā, 

par kuru Izsoles dalībnieks iesniedz savu pieteikumu. Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma 

rekvizīti: 

 

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950 

AS „CITADELE BANKA” 

KONTS  LV56PARX0006048641565 

KODS PARXLV22 

Maksājuma mērķis „Pieteikuma nodrošinājums Transportlīdzekļu izsolei” 

 

1.10.2. Izsoles dalībnieks līdz ar pieteikumu izsolei, iesniedz nodrošinājuma maksājumu apliecinošu 

dokumentu. 

1.10.3. Ja Izsoles dalībnieks izsoles rezultātā iegūst tiesības slēgt līgumu par transportlīdzekļa iegādi, tad 

līguma kopējā summa tiek samazināta par iemaksāto nodrošinājumu. 

1.10.4. Ja Izsoles dalībnieks, kurš izsoles rezultātā iegūst tiesības slēgt līgumu par transportlīdzekļa 

iegādi, atsakās slēgt līgumu (par atteikšanos noslēgt līgumu tiek uzskatīta līguma nenoslēgšana 

noteikumu 4.5.punktā noteiktajā termiņā), viņš zaudē iemaksāto nodrošinājumu. 

1.10.5. Izsoles dalībnieks, kurš izsolē nav ieguvis tiesības noslēgt līgumu par transportlīdzekļa iegādi, 

nodrošinājums tiek atmaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no izsoles norises datuma. 

 

1.11. Cita informācija 

1.11.1. Izsoles noteikumus un papildu informāciju par izsoles noteikumiem var saņemt pie Izsoles 

komisijas kontaktpersonas.  

1.11.2. Komisijas kontaktpersona ir Rūta Šmite, tel.: 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.  

mailto:ruta.smite@rigassatiksme.lv
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1.11.3. Izsoles organizētājs patur tiesības neizskatīt tos piedāvājumus, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā 

(pēc iespējas pietuvinātā formā, kā ir norādīts pielikumā) vai saņemti pēc izsoles noteikumos 

norādītā pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.  

 

2. Izsoles dalībnieka reģistrācija 

2.1. Izsoles dalībnieks tiek reģistrēts pēc pieteikuma iesniegšanas. Reģistrācija tiek veikta reģistrācijas 

lapā, kurā norādīts dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums un pieteikuma iesniegšanas datums un 

precīzs laiks. 

2.2. Izsolē (piedāvājumu atvēršanā) klātienē ir tiesības piedalīties ikvienam reģistrētajam izsoles 

dalībniekam. 

2.3. Ierodoties uz izsoli dalībniekam jāuzrāda izsoles komisijai personu apliecinošs dokuments, savukārt 

dalībnieka pārstāvim papildus arī pilnvarojums piedalīties izsolē. 

 

3. Izsoles norise 

3.1. Izsoles norises vieta – RP SIA „Rīgas satiksme” konferenču zālē, Vestienas iela 35, Rīgā, 2020.gada 

21.septembrī plkst. 15:00.  

3.2. Izsoles veids tiek noteikts atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli. 

3.3. Izsolei iesniegto pieteikumu atvēršana notiek tajā laikā un vietā, kāds tiek norādīts sludinājumā par 

izsoli.  

3.4. Uzsākot sanāksmi, izsoles dalībniekiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. 

3.5. Pieteikumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā un nolasīta izsoles dalībnieka piedāvātā cena. 

3.6. Komisija izvērtē pieteikumos ietvertos dokumentus un lemj par noteikumiem neatbilstošu 

pieteikumu nepielaišanu piedāvāto cenu vērtēšanā. 

3.7. Komisijas sekretārs sastāda nosolīto cenu sarakstu, kuru iesniedz komisijai. 

3.8. Ja nav nekādu šaubu, komisija pēc cenu saraksta saņemšanas paziņo, ka izsole ir pabeigta un nosauc 

visaugstāko nosolīto cenu un dalībnieku, kas to nosolījis. 

3.9. Ja vairāki izsoles dalībnieki ir piedāvājuši vienādu augstāko cenu, komisija turpina izsoli, pieņemot 

rakstiskus pieteikumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu. Ja klātienē 

nepiedalās vienādu augstāko cenu nosolījušie izsoles dalībnieki, Izsoles komisija nosaka citu Izsoles 

laiku, par kuru rakstiski tiek paziņots visiem dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu. 

3.10. Izsoles otrās kārtas dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu un viņa nosolītā transportlīdzekļu cena 

tiek ierakstīta izsoles protokolā un izsoles dalībnieks to apliecina ar savu parakstu. 

3.11. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu, izsole 

atzīstama par nenotikušu. 

3.12. Komisija attiecībā uz Izsoles dalībnieku, kurš būtu atzīstams par Izsoles uzvarētāju, pārbauda tā 

atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām.  

 

4. Lēmuma pieņemšana un pirkuma līguma noslēgšana 

4.1. Izsoles gaitu un lēmumu par izsoles rezultātiem komisija atspoguļo izsoles protokolā. 

4.2. Pēc lēmuma pieņemšanas un izsoles rezultātu apstiprināšanas, komisija sagatavo pirkuma līguma 

projektu atbilstoši noteikumu 3.pielikumā ietvertajam projektam un uzaicina izsoles uzvarētāju to 

parakstīt. 

4.3. Izsoles uzvarētājam samaksa par nosolīto Transportlīdzekli jāveic 14 (četrpadsmit) dienu laikā no 

līguma parakstīšanas brīža. 

4.4. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, Izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu. 

4.5. Ja 7 dienu laikā pēc uzaicinājuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas izsoles uzvarētājs nav 

noslēdzis pirkuma līgumu vai viņam nav šī līguma noslēgšanai noteiktā tiesībspēja un rīcībspēja, 

Izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu un komisija lemj par tālāko Transportlīdzekļa 

atsavināšanas kārtību. 
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5. Komisija 

5.1. Izsoles organizēšana uzticēta veikt komisijai, kas izveidota saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” 

2019.gada 9.maija rīkojumu Nr. RIK/PD/2019/61. 

5.2. Komisija darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem un komisijas reglamentu. 

5.3. Komisija sastāv no 5 komisijas locekļiem. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās 

vismaz 3 komisijas locekļi. 

5.4. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks.  

 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un sūdzību iesniegšanas kārtība 

6.1. Izsoles rezultātus apstiprina Izsoles komisija.  

6.2. Sūdzība par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzama RP SIA „Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājam. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, šī nolikuma 2.2., 2.3., 3.1.,3.4., un 

3.6. apakšpunkti netiek piemēroti. Tādā gadījumā, Izsoles komisijas sēde notiks attālināti un 

piedāvājumu un lēmumu pieņemšana par Izsoles rezultātiem tiks pieņemta bez Izsoles dalībnieku 

klātbūtnes.  

7.2. Komisija pēc pieteikumu atvēršanas nodrošinās pieteikumu apkopojuma publicēšanu RP SIA “Rīgas 

satiksme” mājas lapā www.rigassatiksme.lv. 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs  

 

______________________ S.Gusevs 

 

Rīgā, 2020.gada 3.septembrī 

 

http://www.rigassatiksme.lv/
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1. pielikums 

Transportlīdzekļu pārdošanas izsoles noteikumiem 

 

IZSOLĒ PĀRDODAMO TRANSPORTLĪDZEKĻU  SPECIFIKĀCIJA 

 

Transportlīdzekļa pārdošana izsolē ar augšupejošu soli: 

 

N.p.k. TL marka un modelis 

Izgatavošanas 

gads / 

Ekspluatācijā 

nodošanas 

gads 

Transportlīdzekļa nobraukums 

km. 

Transportlīdzekļa 

reģistrācijas Nr. 

(iekšējais 

reģistrācijas Nr.) 

Sākuma cena EUR, 

neieskaitot PVN 

1. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2007 3251 / nobraukums 378886 18045 17 400.00 

2. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2007 3252 / nobraukums 5924888 18056 14 100.00 

3. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2007 3253 / nobraukums 377061 18067 17 400.00 

4. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2007 3254 / nobraukums 554996 18078 14 700.00 

5. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2007 3255 / nobraukums 422707 18089 16 800.00 

6. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2007 3256 / nobraukums 468345 18091 16 000.00 

7. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2007 3257 / nobraukums 490175 18101 15 700.00 

8. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3258 / nobraukums 522383 18110 15 200.00 

9. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3259 / nobraukums 478017 18121 15 900.00 
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10. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2007 3260 / nobraukums 429121 18132 16 600.00 

11. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3261 / nobraukums 537554 18143 14 200.00 

12. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3263 / nobraukums 542101 18165 14 900.00 

13. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3264 / nobraukums 533659 18176 15 100.00 

14. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3265 / nobraukums 625605 18187 12 900.00 

15. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3266 / nobraukums 580134 18198 14 300.00 

16. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3267 / nobraukums 413181 18208 16 900.00 

17. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3268 / nobraukums 537208 18219 14 900.00 

18. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3269 / nobraukums 504078 18221 15 500.00 

19. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3270 / nobraukums 597387 18230 14 000.00 

20. TROLEJBUSS ŠKODA 24TR Irisbus 2008 3271 / nobraukums 595028 18241 14 000.00 

21. 
TROLEJBUSS GANZ SOLARIS  

TROLLINO 18 2005 1053 / nobraukums 764610 16022 21 100.00 

22. 

TROLEJBUSS GANZ SOLARIS  

TROLLINO 18 
2005 1052 / nobraukums 736824 16033 21 700.00 

23. 

TROLEJBUSS GANZ SOLARIS  

TROLLINO 18 
2005 1054 / nobraukums 683439 16044 22 800.00 
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24. 

TROLEJBUSS GANZ SOLARIS  

TROLLINO 18 
2005 1056 / nobraukums 773208 16055 20 900.00 

25. 

TROLEJBUSS GANZ SOLARIS  

TROLLINO 18 
2005 1266 / nobraukums 776894 16066 20 900.00 

KOPĀ 413 900.00 
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 3. pielikums 

Transportlīdzekļu pārdošanas izsoles noteikumiem 

 

Pieteikums  

par piedalīšanos transportlīdzekļu izsolē 

  

Izsoles dalībnieks 

________________________________________________________________ 
Izsoles dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds   Reģistrācijas numurs/personas kods 

________________________________________________________________ 
Nodokļu maksātāja kods 

________________________________________________________________ 
Izsoles dalībnieka bankas rekvizīti 

________________________________________________________________ 
Izsoles dalībnieka adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese 

 

tā______________________________________________________personā  
 Izsoles dalībnieka vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds  

(personas kods __________________) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

 

• piesakās piedalīties izsolē, kura apstiprināta 2020. gada 3.septembrī; 

• apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, pilnībā piekrīt to prasībām un izsoles laikā 

apņemas tos ievērot; 

• gadījumā, ja tiks atzīts par izsoles uzvarētāju apņemas pildīt visus izsoles noteikumiem pievienotā 

līguma projekta nosacījumus; 

• garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un apstiprina, ka nepastāv nekādi ierobežojumi, kas 

aizliedz izsoles dalībniekam piedalīties šajā izsolē un slēgt nepieciešamos darījumus. 

• Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir (ja pieteikumu iesniedz juridiska persona)-   

 

apņemas iegādāties transportlīdzekļus par šādu cenu: 

 

Nr.p.k. Izsoles priekšmets – transportlīdzekļi Nosolītā cena EUR, neieskaitot PVN 

 (cenu norādot arī ar vārdiem) 

1. Trolejbusi saskaņā ar 1.pielikumu  

 

Pieteikums sastādīts, parakstīts un iesniegts 2020.gada ___.________. 

 

______________________ 

      Paraksts 

Z.v. 
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4. pielikums 

Transportlīdzekļu pārdošanas izsoles noteikumiem 

 

 

LĪGUMA PROJEKTS 

 

Rīga 

2020. gada ____ . __________________ 

 

____________________, nodokļu maksātāja reģistrācija numurs _______________, kura vārdā rīkojas 

tās __________________________, turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS, no vienas puses un  

_____________________, reģ. Nr.______________/p.k. ___________________, turpmāk tekstā 

PIRCĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz 

2020.gada 21.septembra izsoles rezultātiem, noslēdz šādu līgumu. 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN PIEGĀDES TERMIŅŠ 

 

1.1. PIRCĒJS pērk, bet PĀRDEVĒJS pārdod Izsolītos transportlīdzekļus, kas norādīti Līguma 

1.pielikumā (turpmāk tekstā - Transportlīdzekļi), saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

1.2. PIRCĒJAM ir zināms Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un viņam nav tiesības līguma darbības 

laikā, kā arī pēc tā izvirzīt jebkādas pretenzijas, kas saistītas ar Transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, 

pret PĀRDEVĒJU.  

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

2.2. Līgums ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei. 

 

3. CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

      

3.1. Transportlīdzekļu kopējā cena ir EUR ___________ (________________________), neieskaitot 

PVN.  

3.2. PIRCĒJS ir iemaksājis izsoles nodrošinājumu EUR_________ (_________ euro, ____ centi) 

apmērā, kas tiek ieskaitīta Līguma kopējā summā. 

3.3. PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM maksu par Transportlīdzekļiem 14 (četrpadsmit) dienu laikā no 

līguma noslēgšanas brīža. 

3.4. Par maksāšanas datumu uzskatāms maksājuma saņemšanas datums PĀRDEVĒJA norēķinu kontā. 

3.5. Nokavējot 3.3. punktā noteikto samaksas termiņu, līgums uzskatāms par spēkā neesošu un PIRCĒJS 

zaudē iemaksāto nodrošinājumu. 

 

4. TRANSPORTLĪDZEKĻA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1. PĀRDEVĒJS Transportlīdzekļus nodod PIRCĒJAM tā atrašanās vietā Rīgā, ______ ielā, PUSĒM, 

parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un preču piegādes dokumentu, kas noformēts normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Pirms ierašanās uz Transportlīdzekļu pieņemšanu, PIRCĒJAM ir jāpiesakās pie PĀRDEVĒJA 

pilnvarotās personas ___________, iepriekš piesakoties pa tālr.___________, mob.tālr.__________, 

e-pasts: _______________, kuram ir tiesības parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktu PĀRDEVĒJA 

vārdā. 

4.3. Pie Transportlīdzekļu pieņemšanas PIRCĒJAM jāiesniedz PĀRDEVĒJA pilnvarotajai personai 

pirkuma samaksas apliecinošu dokumentu. 

4.4. Izdevumus par Transportlīdzekļu pārreģistrāciju uz PIRCĒJA vārda sedz PIRCĒJS. 

mailto:toms.piksens@riga.lv
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4.5. PIRCĒJAM jāpieņem un jāizved Transportlīdzekļi 2 (divu) mēnešu laikā no samaksas veikšanas 

brīža. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Par Līguma 4.5. punktā noteiktā Transportlīdzekļu pieņemšanas un izvešanas termiņa neievērošanu 

PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu EUR 300 (trīs simti euro) apmērā par katru nokavējuma 

dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PIRCĒJU no līgumsaistību izpildes. 

5.2. Ja PIRCĒJS kavē Transportlīdzekļu pieņemšanu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām, 

PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu.  

5.3. PĀRDEVĒJS nodrošina Transportlīdzekļu nodošanu bez vilcināšanās. Ja Transportlīdzekļu 

nodošana aizkavējas PĀRDEVĒJA vainas dēļ, PIRCĒJS ir atbrīvots no 5.1.apakšpunktā minētā 

atbildības pienākuma un PĀRDEVĒJS uzņemas risku par Transportlīdzekļu bojājumiem vai pilnīgu 

bojāeju. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

 

6.1. PUSE tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā 

posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī 

notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns 

nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo 

aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 

6.2. PUSEI, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra PUSE 

rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno 

izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un 

raksturojumu. 

6.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai PUSEI ir tiesības 

atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru PUSI vismaz 15 (piecpadsmit) dienas 

iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma PUSE nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī 

Līguma laušanas rezultātā. 

 

7. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI 

 

7.1. Neviena no PUSĒM nav tiesīga nodot savas saistības un tiesības trešajām personām bez otras 

PUSES rakstiskas piekrišanas. 

7.2. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos ir spēkā tikai tad, ja tās būs noformētas rakstiski un 

parakstīs abas līgumslēdzējas PUSES. 

7.3. Šis līgums ir saistošs pušu tiesību pārņēmējiem. 

7.4. Ja spēku zaudē kāds no līguma nosacījumiem, un tas būtiski ietekmē pušu stāvokli, PUSES vienojas 

par tālākiem līguma turpināšanas noteikumiem, vai arī par līguma izbeigšanu. 

7.5. Visiem paziņojumiem, kuri tiks sagatavoti saskaņā ar šo līgumu, jābūt rakstiskā veidā un tos 

jāpiegādā personīgi, pa pastu vai kurjerpastu uz šajā līgumā norādītajām adresēm, ievērojot 

sekojošus nosacījumus: 

7.5.1. Jebkurš personīgi vai pa faksu nosūtīts paziņojums ir uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas 

dienā. 

7.5.2. Ja ir nosūtīšanas pierādījums, jebkurš pa pastu vai kurjerpastu nosūtīts paziņojums ir 

uzskatāms par saņemtu pēc trīs dienām no tā nosūtīšanas dienas. 

7.6. PUŠU domstarpības, kas rodas līguma izpildes gaitā, tiek izskatītas, PUSĒM savstarpēji vienojoties, 

bet, ja PUSES nevar vienoties, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesa. 

7.7. Pušu juridisko adrešu un banku rekvizītu nomaiņas gadījumā PUSES apņemas par to viena otru 

brīdināt piecu dienu laikā. Ja tas netiek darīts, PUSES uzskata, ka nosūtītā korespondence ir saņemta. 

7.8. Tās līgumsaistības, kuras nav atrunātas šī līguma tekstā tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 



 13 

7.9. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai, un tie nevar tikt izmantoti līguma 

noteikumu interpretācijai un saskaņošanai. 

7.10. Līgums sastādīts uz __ lapām divos identiskos eksemplāros, pa vienam katrai PUSEI. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI  

   

PĀRDEVĒJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ______________________ 

/____________/ 

 

    

 

PIRCĒJS 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   __________________ 

 

 


