
APSTIPRINĀTS 

ar Rīgas Stradiņa universitātes 

2021. gada 04. jūnija 

rektora rīkojumu Nr. 5-1/279/2021 

 

IZSOLES NOTEIKUMI 

Rīgas Stradiņa universitātei piederošās kustamās mantas - 

sauszemes mehānisko transportlīdzekļu VOLKSWAGEN LT35, RN 

GE2542 un MITSUBISHI CANTER, RN HA8922 atsavināšanai 

izsolē 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Izsoles noteikumi reglamentē veidu un kārtību, kādā tiek atsavināta Rīgas 

Stradiņa universitātei (turpmāk – Universitāte) piederošā kustamā manta – 

sauszemes mehāniskie transportlīdzekļi. – Volkswagen LT35, valsts 

reģistrācijas numurs GE2542 un Mitsubishi Canter, valsts reģistrācijas numurs 

HA8922.  

1.2. Izsolāmā manta: Universitātei uz īpašuma tiesību pamata piederošie sauszemes 

mehāniskie transportlīdzekļi: Volkswagen LT35, RN GE2542 un Mitsubishi 

Canter, RN HA8922.  

1.3. Izsole: Izsolāmās mantas atsavināšanas kārtība un veids, kas tiek īstenots 

atbilstoši Izsoles noteikumiem. 

1.4. Izsoles rīkotājs: Universitātes Transportlīdzekļu izsoles komisija (turpmāk – 

Izsoles komisija), kas speciāli izveidota izsoles organizēšanai, vadīšanai un citu 

pienākumu, kas saistīti ar Izsolāmās mantas atsavināšanu izsolē, pildīšanai. 

Izsoles komisija ir lemttiesīga 3 (trīs) cilvēku sastāvā: 

• Izsoles komisijas priekšsēdētājs: Universitātes Infrastruktūras departamenta 

direktors Dainis Zemešs; 

• Izsoles komisijas locekļi: Universitātes Juridiskā un iepirkumu 

departamenta direktore Sandija Mazlazdiņa un Universitātes 

Apsiamniekošanas un ēku uzturēšanas nodaļas vadītāja Laila Skrodele. 

1.5. Izsoles koordinators: Universitātes Infrastruktūras departamenta Tehnisko un 

transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs Andis Miončinskis, elektroniskā pasta 

adrese: Andis.Mioncinskis@rsu.lv, Tālr.: +371 67409077. 

1.6. Izsoles dalībnieks: jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt 

kustamo mantu Latvijas Republikā, un kura saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un šiem Izsoles noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē 

un reģistrēta kā Izsoles dalībnieks. 

1.7. Izsoles uzvarētājs: Izsoles dalībnieks, kurš par Izsolāmo mantu nosolījis 

augstāko cenu. 

1.8. Nosacītā cena: cena no kuras sākas solīšana par Izsolāmo mantu (Izsoles 

sākumcena), kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo 

bilances vērtību pēc grāmatvedības datiem. 

1.9. Nosolītā cena: visaugstākā nosolītā Izsolāmās mantas cena. 
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1.10. Izsoles solis: Izsolāmās mantas pārdošanas cenas pieauguma summas vienība, 

kuras apmērs noteikts Izsoles noteikumos. 

1.11. Solīšanas karte: karte ar numuru, kas atbilst reģistrācijas numuram Izsoles 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā. 

1.12. Pieteikums dalībai kustamās mantas izsolē: Izsoles noteikumu 1.pielikumā 

pievienotā pieteikuma veidlapa, ko persona, kura vēlas pieteikties dalībai izsolē, 

aizpilda un Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Universitātei. 

1.13. Izsoles nodrošinājums: naudas summa 10 % (desmit procenti) apmērā no 

Izsolāmās mantas Nosacītās cenas (Izsoles sākumcenas). Izsoles nodrošinājums 

uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa līdz izsoles sākumam ir 

ieskaitīta Izsoles noteikumos norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. 

Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

1.14. Izsoles dalības maksa: naudas summa par dalību izsolē, kas tiek iemaksāta 

reģistrējoties izsolei. Dalības maksa netiek ieskaitīta pirkuma summā, kā arī 

netiek atmaksāta, izņemot Izsoles noteikumos noteiktajos gadījumos.  

1.15. Izsoles tiesisko pamatu nosaka Latvijas Republikas Civillikums un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums. 

2. Izsolāmās mantas sastāvs un raksturojums 

2.1. Universitātei uz īpašuma tiesību pamata piederošie sauszemes mehāniskie 

transportlīdzekļi: 

RN / RA / VIN Nākošā TA / 

Nobraukums 

Modelis/ 

Marka 

TL veids Izlaiduma 

gads 

Īpašnieks Statuss 

GE2542 

AF1649754 

WV1ZZZ2DZWH01

5126 

21/10/2021 

 

325680 km 

VW LT 35 Kravas 

transporta 

furgons 

1999 Rīgas 

Stradiņa 

universitāte 

Uzskaitē 

HA8922 

AE0666825 

TYBFB83BE4DU06

268 

25/11/2021 

 

49276 km 

Mitsubishi 

Canter 

Kravas 

transporta 

pašizgāzējs 

2008 Rīgas 

Stradiņa 

universitāte 

Uzskaitē 

2.2. Interesentiem ir iespēja apskatīt Izsolāmo mantu Dzirciema ielā 16, Rīgā, 

iepriekš vienojoties ar Izsoles koordinatoru par apskates laiku.  

3. Izsoles kārta, veids un izsoles izsludināšanas kārtība 

3.1. Izsoles objekti tiek pārdoti 1. (pirmajās) izsolēs. 

3.2. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli, norēķinus veicot euro. 

3.3. Izsoles sludinājums ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms izsoles sākuma datuma 

un laika tiek ievietots Universitātes interneta vietnē rsu.lv/izsoles un Rīgas 

pilsētas administratīvajā teritorijā izdotajā laikrakstā Rīgas Apriņķa Avīze. 

3.4. Izsoles sludinājumā tiek norādīta izsoles procesa informācija, tajā skaitā: 

Izsolāmās mantas nosaukums un identificējošā informācija, atrašanās vieta, 

īpašnieks, Izsoles organizētāja nosaukums un informācija par to, kur un kad var 

iepazīties ar Izsoles noteikumiem, Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks, 

pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks, Izsolāmās mantas nosacītā 
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cena, Izsoles solis, Nodrošinājuma un Dalības maksas apmērs un iemaksas 

kārtība, Izsoles kārta un veids. 

3.5. Izsoles noteikumi pieejami interneta vietnē rsu.lv/izsoles. Pēc personas lūguma, 

tiek izsniegta Izsoles noteikumu kopija, izsniedzot to personīgi, vai nosūtot 

elektroniski uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi. Lūgums par Izsoles 

noteikumu kopijas izsniegšanu piesakāms Izsoles koordinatoram elektroniski 

vai telefoniski. 

4. Izsoles norises vieta un laiks, Nosacītā cena (Izsoles sākumcena), Izsoles 

nodrošinājuma, Izsoles dalības maksas apmērs un Izsoles solis 

4.1. Izsolāmās kustamās mantas pirmās izsoles notiks Universitātes telpās 

Dzirciema ielā 16, Rīgā, C korpuss, 1.auditorija: 

4.1.1. Kravas transporta furgons VW LT35, valsts reģistrācijas numurs: 

GE2542, šasijas Nr.WV1ZZZ2DZWH015126, 1999.gada izlaidums. 

Nosacītā cena / Izsoles sākumcena: 1550,00 EUR. Izsoles 

nodrošinājums: 155,00 EUR. Izsole notiks 2021.gada 21.jūnijā, 

pulksten 11:00; 

4.1.2. Kravas transporta pašizgāzējs Mitsubishi Canter, valsts reģistrācijas 

Nr.HA8922, šasijas Nr.TYBFB83BE4DU06268, 2008.gada izlaidums. 

Nosacītā cena / Izsoles sākumcena: 2800,00 EUR. Izsoles 

nodrošinājums: 280,00 EUR. Izsole notiks 2021.gada 21.jūnijā, 

pulksten 12:00. 

4.2. Izsole notiek ar augšupejošu soli. Izsoles solis: 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 

centi). Solīšana notiek pa vienam solim. 

4.3. Izsoles cenas tiks apliktas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 

21%.  

4.4. Izsoles dalības maksa:  15 EUR (piecpadsmit euro, 00 centi). 

5. Izsoles dalībnieku pieteikšanās un reģistrācijas kārtība 

5.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, 

kura Izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniegusi Komisijai 

Pieteikumu dalībai kustamās mantas izsolē (turpmāk – Pieteikums), saskaņā ar 

šo Izsoles noteikumu 1.pielikumā pievienoto Pieteikuma veidlapu un izpildījusi 

visus Izsoles priekšnoteikumus, tajā skaitā, veikusi Izsoles dalības maksas un 

Izsoles nodrošinājuma samaksu.  

5.2. Par izsoles dalībnieku (tajā skaitā dalībnieka pilnvarnieku) nevar būt Izsoles 

komisijas locekļi un sekretārs, un citas Universitātes atbildīgās amatpersonas, 

kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu 

uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā Izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā) un 

kurām ir interešu konflikts saistībā ar šīs Izsoles rīkošanu. 

5.3. Pieteikties dalībai Izsolē iespējams šādā kārtībā: 

5.3.1. darba dienās personīgi vai ar pilnvarotās personas (pārstāvja) 

starpniecību iesniedzot Pieteikumu klātienē Universitātes Dokumentu 

pārvaldības un arhīva daļā Dzirciema ielā 16, Rīgā (D-korpuss, 1.stāvs, 

101.kabinets), ar norādi “Pieteikums dalībai kustamās mantas izsolē”, pirms 

tam sazinoties ar Izsoles koordinatoru un vienojoties par konkrētu 

Pieteikuma iesniegšanas laiku; 
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5.3.2. nosūtot Pieteikumu pa pastu uz adresi Dzirciema iela 16, Rīga, LV-

1007, ar norādi “Pieteikums dalībai kustamās mantas izsolē”; 

5.3.3. nosūtot Pieteikumu elektroniski uz Izsoles koordinatora elektroniskā 

pasta adresi: Andis.Mioncinskis@rsu.lv, ar norādi “Pieteikums dalībai 

kustamās mantas izsolē”.  

5.4. Ja Pieteikums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Izsoles dalībnieks ir atbildīgs par 

savlaicīgu Pieteikuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu Pieteikuma saņemšanu 

Universitātē ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūtes pirms noteiktā Izsoles norises 

sākuma laika. 

5.5. Pieteikumam jābūt parakstītam personiski vai ar drošu elektronisko parakstu. 

Pieteikumu paraksta fiziska persona personīgi vai tās pārstāvis (pilnvarnieks uz 

notariāli vai citas institūcijas likumā noteiktā kārtībā apliecinātas pilnvaras 

pamata vai likumā noteiktas institūcijas iecelts pārstāvis), vai arī juridiskas 

personas pārstāvis vai pilnvarotā persona.  

5.6. Par katru Izsolāmo mantu Izsoles dalībnieks iesniedz atsevišķu Pieteikumu. 

5.7. Lai kļūtu par reģistrētu Izsoles dalībnieku, papildus Pieteikumam persona 

pievieno: 

5.7.1. maksājuma uzdevumu vai internetbankas izdruku, kas apliecina Izsoles 

nodrošinājuma summas samaksu Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā 

un apmērā; 

5.7.2. maksājuma uzdevumu vai internetbankas izdruku, kas apliecina Izsoles 

dalības maksas samaksu Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā un 

apmērā; 

5.7.3. ja darbības veic pilnvarotā persona vai iecelts pārstāvis – normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara vai pārstāvību apliecinošs 

dokuments vai to atvasinājums. 

5.8. Izsoles dalībnieks, iesniedzot Izsoles komisijai Pieteikumu, ar savu parakstu 

apliecina, ka vēlas iegādāties Izsolē Izsolāmo mantu, saskaņā ar šiem Izsoles 

noteikumiem, un jebkura Izsoles dalībnieka prasība izmainīt Izsoles noteikumus 

vai to pielikumus tiek uzskatīta par atteikšanos piedalīties Izsolē, zaudējot 

samaksāto Izsoles nodrošinājumu un Izsoles dalības maksu. 

5.9. Izsoles dalībnieku reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek 

pārtraukta 30 (trīsdesmit) minūtes pirms noteiktā Izsoles norises sākuma laika. 

5.10. Izsoles dalībnieks, pirms ieejas izsoles telpā, uzrāda derīgu personas identitāti 

apliecinošu dokumentu. 

5.11. Izsoles vadītājs, atklājot kustamās mantas izsoli, sastāda dalībnieku reģistrācijas 

sarakstu. 

5.12. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti Izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā 

Pieteikumu iesniegšanas secībā, norādot šādas ziņas: 

5.12.1. Izsoles dalībnieka kārtas numurs pieteikumu iesniegšanas secībā; 

5.12.2. Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums 

(juridiskai personai); 

5.12.3. personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai 

personai); 

5.12.4. dzīvesvietas adrese (fiziskais personai), juridiskā adrese (juridiskai 

personai) un korespondences adrese; 
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5.12.5. ziņas par pārstāvību; 

5.12.6. atzīme par Izsole dalības maksas un Izsoles nodrošinājuma samaksu; 

5.12.7. reģistrācijas datums un reģistratora paraksts. 

5.13. Izsoles komisija ir tiesīga atteikties reģistrēt personu kā Izsoles dalībnieku, ja: 

5.13.1. persona Pieteikumu ir iesniegusi pēc Izsoles noteikumos noteiktā 

termiņa, vai iesniegusi neparakstītu Pieteikumu; 

5.13.2. persona nav iesniegusi visus Izsoles noteikumos norādītos Izsoles 

dalībnieka reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus vai arī dokumentos 

konstatēti trūkumi; 

5.13.3. persona ar savu parakstu nav apliecinājusi, ka piekrīt Izsoles 

noteikumiem. 

5.14. Ja Izsoles komisija pieņēmusi lēmumu atteikt reģistrēt personu kā Izsoles 

dalībnieku, personai tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums un Izsoles dalības 

maksa. 

5.15. Izsoles komisijai, reģistrējot Izsoles dalībnieku, nav pienākums pārbaudīt vai 

pastāv (nepastāv) kādi juridiski šķēršļi personas dalībai izsolē. 

5.16. Komisija ir tiesīga pārbaudīt Izsoles dalībnieka pieteikumā par dalību izsolē 

sniegtās ziņas un pieņemt šādus lēmumus: 

5.16.1. ja līdz izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanai tiek konstatēts, ka izsoles 

dalībnieks vai viņa pārstāvis ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, šis 

dalībnieks netiek iekļauts izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā un tam 

netiek atmaksāts Izsoles nodrošinājums un Izsoles dalības maksa;  

5.16.2. ja pēc Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta sastādīšanas tiek 

konstatēts, ka Izsoles dalībnieks vai viņa pārstāvis ir sniedzis nepatiesas 

ziņas par sevi, Izsoles komisija pieņem lēmumu par Izsoles dalībnieka 

izslēgšanu no Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta. Līdz ar to, 

dalībnieks zaudē tiesības piedalīties Izsolē vai slēgt pirkuma līgumu par 

kustamās mantas iegādi, un tam netiek atmaksāts samaksātais Izsoles 

nodrošinājums un Izsoles dalības maksa. 

5.17. Līdz izsoles sākumam Izsoles dalībnieku pilnvaroto personu un pārstāvju 

atsaukšana vai aizstāšana ar citu personu stājas spēkā brīdī, kad Izsoles 

komisijai tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.  

5.18. Izsoles komisija, atbilstoši faktiskajiem apstākļiem, papildina un groza Izsoles 

dalībnieku reģistrācijas sarakstu līdz Izsoles sākumam. 

5.19. Izsoles dalībniekam pēc Izsoles sākuma nav tiesības atsaukt savu Pieteikumu un 

pieprasīt Izsoles nodrošinājuma un Izsoles dalības maksas atmaksu. 

5.20. Izsoles komisija nav tiesīga līdz Izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un 

juridiskās personas ar ziņām par citiem Izsoles dalībniekiem, kā arī Izsoles 

dalībnieku skaitu. 

5.21. Pēc Izsoles dalībnieka reģistrēšanas dalībnieku reģistrācijas sarakstā, Izsoles 

komisijas pārstāvis izsniedz Izsoles dalībniekam Solīšanas karti, kuras numurs 

sakrīt ar Izsoles dalībnieka reģistrācijas sarakstā norādīto kārtas numuru. 

5.22. Izsoles dalībnieka reģistrācijai iesniegtie dokumenti paliek Universitātes rīcībā 

un iesniedzējam atpakaļ netiek izsniegti. 

6. Izsoles nodrošinājuma un dalības maksas samaksas kārtība 
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6.1. Personas, kuras vēlas piedalīties Izsolē, pirms Pieteikuma iesniegšanas 

reģistrācijai, pārskaita uz Universitātes norēķinu kontu kredītiestādē: 

6.1.1. Izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procenti) apmērā no Izsolāmās 

mantas Nosacītās cenas par katru Pieteikumu (Izsolāmo mantu) 

atsevišķi, maksājuma uzdevuma mērķī norādot: Izsoles nodrošinājums 

un transportlīdzekļa identificējošo informāciju (nosaukums / valsts 

reģistrācijas numurs); 

6.1.2. Izsoles dalības maksu 15,00 EUR (piecpadsmit euro, 00 centi) apmērā 

par katru Pieteikumu (Izsolāmo mantu) atsevišķi, Maksājuma uzdevuma 

mērķī norādot: Izsoles dalības maksa un transportlīdzekļa identificējošo 

informāciju (nosaukums / valsts reģistrācijas numurs); 

6.1.3.  Konta rekvizīti: 

Maksājuma saņēmējs: Rīgas Stradiņa universitāte 

PVN maksātāja reģistrācijas Nr.: LV90000013771 

Banka: AS “Swedbank” 

SWIFT kods: HABALV22 

Multivalūtas konta Nr.: LV02HABA0551000376050 

6.2. Visi maksājumi izsoles procesa ietvaros veicami euro (EUR). 

6.3. Persona, kura vēlas reģistrēties Izsolei, sedz visus izdevumus par pārskaitījumu 

veikšanu, bankas komisijas un valūtas konvertācijas maksu u.c. 

6.4. Maksājums tiek atzīts par veiktu ar dienu, kad tas saņemts Universitātes 

norēķinu kontā.  

7. Izsoles norise 

7.1. Izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) Izsoles dalībnieks. 

7.2. Izsole notiek latviešu valodā. Izsoles dalībniekam, kurš nepārvalda latviešu 

valodu, par saviem līdzekļiem jānodrošina sev tulku. Reģistrējoties izsolei, 

Izsoles dalībniekam par tulka piedalīšanās nepieciešamību Izsolē jāinformē 

Izsoles komisija. 

7.3. Izsoles norises telpā drīkst atrasties tikai ar Izsoli saistītas personas 

(Universitātes darbinieki, Izsoles dalībnieki un tulki). 

7.4. Izsoles dalībnieku starpā aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles 

rezultātus un gaitu. 

7.5. Izsoli vada Izsoles komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnē – Izsoles komisijas 

izvēlēts komisijas loceklis. 

7.6. Izsoles procesa gaita tiek fiksēta Izsoles protokolā, kas tiek apstiprināts 7 

(septiņu) dienu laikā pēc Izsoles. 

7.7. Izsoles vadītājs atklāj Izsoli, un paziņo par: 

7.7.1. Izsolē klātesošo Izsoles dalībnieku skaitu; 

7.7.2. Izsolāmo mantu; 

7.7.3. Nosacīto cenu (Izsoles sākumcenu);  

7.7.4. Izsoles soli. 

7.8. Nosacītās cenas (Izsoles sākumcenas) pārsolīšana notiek pa vienam Izsoles 

solim. Solīšana notiek, Izsoles dalībniekam paceļot Solīšanas karti, tādējādi 

apliecinot, ka viņš palielina Izsolāmās mantas cenu par vienu soli.  
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7.9. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto 

cenu.  

7.10. Izsoles dalībniekam nav tiesības pārsolīt pašam sevi. Katrs solītājs vai 

pārsolītājs ir saistīts ar savu solījumu, kamēr kāds viņu pārsola. Nākamais 

augstākās cenas solījums solītāju atsvabina no viņa saistības.  

7.11. Ja vairāki Izsoles dalībnieki reizē sola vienādu cenu un vizuāli nav iespējams 

izšķirt, kurš solīja pirmais, tad Izsoles vadītājs dod priekšroku solītājam, kurš 

Izsoles dalībnieku sarakstā reģistrēts pirmais (ar mazāku reģistrācijas kārtas 

numuru).  

7.12. Ja neviens no Izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, Izsoles 

vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto augstāko cenu. Ja pēc trešās reizes 

neseko pārsolījums, Izsoles vadītājs fiksē to ar vārdu „Pārdots”. Tas nozīmē, ka 

kustamā manta ir pārdota personai, kura solījusi pēdējo augstāko cenu – 

Nosolīto cenu.  

7.13. Izsoles uzvarētājs apstiprina ar parakstu Izsoles protokolā savu pēdējo nosolīto 

cenu.  

7.14. Izsoles komisija Izsoles protokolā atzīmē katra Izsoles dalībnieka vārdu, 

uzvārdu vai nosaukumu un Izsoles dalībnieka reģistrācijas numuru un solīto 

cenu. 

7.15. Izsoles dalībniekam, kurš nav nosolījis augstāko cenu, izņemot pēdējo pārsolīto 

solītāju, Universitāte 3 (trīs) darba dienu laikā uz Pieteikumā norādīto norēķinu 

kontu kredītiestādē atmaksā Izsoles nodrošinājumu, izņemot šajos Izsoles 

noteikumos paredzētos gadījumus.  

7.16. Pēdējam pārsolītajam solītājam viņa iemaksāto nodrošinājumu atmaksā 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc tam, kad nosolītājs samaksājis pilnu nosolīto summu. Ja 

mantu pēc nenotikušas izsoles patur sev pēdējais pārsolītais solītājs, viņa 

iemaksāto nodrošinājumu ieskaita pirkuma maksā. 

7.17. Ja izsolē piedalās tikai 1 (viens) Izsoles dalībnieks un šis Izsoles dalībnieks 

neveic solīšanu, saskaņā ar šiem noteikumiem (nav nosolījis vismaz vienu soli), 

Izsoles komisija par to veic attiecīgu atzīmi dalībnieku reģistrācijas sarakstā, un 

konkrētajam Izsoles dalībniekam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda. 

7.18.  Ja izsolē piedalās tikai 1 (viens) Izsoles dalībnieks, Izsoles komisija piedāvā 

vienīgajam Izsoles dalībniekam pirkt Izsolāmo mantu par Izsoles sākumcenu, 

kas paaugstināta vismaz par vienu soli. Ja vienīgais Izsoles dalībnieks pieņem 

izteikto piedāvājumu, Izsoles dalībnieks iegūst tiesības iegūt Izsolāmo mantu 

īpašumā, ievērojot Izsoles noteikumus. 

7.19. Ja Izsoles dalībnieks, kurš konkrēto kustamo mantu nosolījis, bet neparakstās 

Izsoles dalībnieku sarakstā, Izsoles komisija ir tiesīga uzskatīt, ka tādējādi 

Izsoles dalībnieks ir atteicies no nosolītās kustamās mantas. Pēc Izsoles 

komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku reģistrācijas saraksta. Ja pēc 

tam Izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo 

kustamo mantu, Komisija par to attiecīgi veic ierakstu protokolā un izsole tiek 

tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 (viens) Izsoles dalībnieks, viņš iegūst 

tiesības uz izsolāmo kustamo mantu par viņa nosolīto cenu.  
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7.20. Ja neviens Izsoles dalībnieks nav pārsolījis Nosacīto cenu (Izsoles sākumcenu), 

Izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

8. Pirkuma maksas samaksas kārtība un pirkuma līguma noslēgšana 

8.1. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 7 (septiņu) dienu laikā no 

Izsoles dienas jāveic nosolītās kustamās mantas pirkuma maksas samaksa 

(atskaitot iepriekš iemaksāto Izsoles nodrošinājuma summu) un PVN, ja Izsoles 

cena apliekama ar PVN, saskaņā ar Universitātes izrakstīto rēķinu un 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas jānoslēdz ar 

Universitāti pirkuma līgumu, saskaņā ar Izsoles noteikumu 2.pielikumā 

pievienoto Pirkuma līguma paraugu.  

8.2. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet noteiktajā laikā neveic pilnu 

pirkuma maksas samaksu, zaudē tiesības slēgt pirkuma līgumu, un Izsoles 

nodrošinājuma maksa viņam netiek atmaksāta. 

8.3. Nokavējot šajos Izsoles noteikumos noteikto pirkuma līguma noslēgšanas 

termiņu Izsoles dalībnieka vainas dēļ, Izsoles dalībnieks zaudē tiesības slēgt 

pirkuma līgumu un samaksāto Izsoles nodrošinājumu. Samaksāto atlikušās 

pirkuma maksas daļu Universitāte atmaksā uz Izsoles dalībnieka Pieteikumā 

norādīto kredītiestādes norēķinu kontu. 

8.4. Ja Izsoles dalībnieks zaudējis tiesības slēgt pirkuma līgumu, Izsoles komisija 

par to rakstveidā informē pēdējo pārsolīto Izsoles dalībnieku, uzaicinot viņu 

iegādāties kustamo mantu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam 

solītājam ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas 

paziņot Izsoles komisijai par kustamās mantas pirkšanu par paša nosolīto 

augstāko cenu. Uz šādu pircēju attiecas visi šajos noteikumos noteiktie pirkuma 

maksas samaksas nosacījumi, ievērojot, ka pirkuma maksas samaksas un 

pirkuma līguma noslēgšanas termiņš sāk tecēt no Izsoles dalībnieka paziņojuma 

par izsolītās mantas pirkšanu iesniegšanas brīža. 

9. Izsoles rezultātu apstiprināšana, izsoles atzīšana par nenotikušu vai spēkā 

neesošu 

9.1. Izsoles komisija apstiprina Izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā pēc pirkuma maksas saņemšanas. 

9.2. Izsoles komisijas lēmumu par Izsoles rezultātu apstiprināšanu rakstveidā paziņo 

Izsoles dalībnieku sarakstā reģistrētajiem dalībniekiem. 

9.3. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Izsoles komisija un paziņo 

par to Izsoles dalībnieku reģistrā reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, ja: 

9.3.1. Izsoles dalībnieks noteiktajā termiņā nav samaksājis Nosolīto cenu vai 

nav noslēdzis pirkuma līgumu; 

9.3.2. Izsoles dalībnieks ir tāda persona, kura nevar slēgt nosolītās mantas 

pirkuma līgumu vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē; 

9.3.3. uz izsoli nav ieradies neviens no izsoles dalībniekiem vai, ja vienīgais 

ieradies izsoles dalībnieks neizpilda šajos noteikumos noteiktās prasības; 

9.3.4. Izsoles uzvarētājs nav apstiprinājis ar parakstu savu pēdējo augstāko 

nosolīto cenu; 
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9.3.5.  pēdējais pārsolītais Izsoles dalībnieks ir iesniedzis paziņojumu par 

atteikšanos pirkt nosolīto kustamo mantu vai noteiktajā termiņā nav 

iesniedzis paziņojumu par nosolītās kustamās mantas pirkšanu. 

9.4. Rektors pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, ja: 

9.4.1. Izsole bijusi izsludināta, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus vai šos 

Izsoles noteikumus; 

9.4.2. Izsole notikusi citā vietā vai laikā, nekā izsludināts; 

9.4.3. nav ievērotas Izsoles noteikumos noteiktās Izsoles dalībnieku 

reģistrācijas prasības; 

9.4.4. tiek noskaidrots, ka nepamatoti nav ļauts kādai personai piedalīties 

izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

9.4.5. starp Izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Izsoles 

rezultātus vai gaitu; 

9.4.6. par Izsoles uzvarētāju atzīts Izsoles dalībnieks, kuram nav bijušas 

tiesības piedalīties izsolē.  

9.5. Rakstveida pretenzijas par Izsoles noteikumu pārkāpumiem Izsoles dalībnieki 

var iesniegt Universitātes rektoram ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc 

Izsoles, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Rektors, atkarībā no apstākļiem, 

pieņem lēmumu par Izsoles apturēšanu, par Izsoles atzīšanu par spēkā neesošu 

vai par pretenzijas noraidīšanu. Rektora lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 

 

Pielikumā:  

1. pielikums - Pieteikums dalībai kustamās mantas izsolē (paraugs) uz 2 (divām) 

lapām; 

2. pielikums - Pirkuma līgums (paraugs) uz 3 (trīs) lapām. 

 

 

Rīgas Stradiņa universitātes 

Kustamās mantas atsavināšanas un novērtēšanas komisija  

 

Komisijas priekšsēdētājs                      ________________   Dainis Zemešs 

Komisijas locekļi:  _________________  Sandija Mazlazdiņa 

 _________________  Laila Skrodele 

 

Komisijas sekretārs: _________________  Dagnija Zvidriņa 
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1.pielikums 
IZSOLES NOTEIKUMIEM 

Rīgas Stradiņa universitātei piederošās kustamās mantas – 

sauszemes mehānisko transportlīdzekļu VOLKSWAGEN LT35, RN GE2542 un 

MITSUBISHI CANTER, RN HA8922 atsavināšanai izsolē 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI KUSTAMĀS 

MANTAS IZSOLĒ 
 

Pieteikuma aizpildīšanas vieta  

Datums  

PIETEIKUMA ADRESĀTS:  

Nosaukums Rīgas Stradiņa universitāte 

Reģistrācijas numurs 90000013771 

Juridiskā adrese Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS:  

Vārds, uzvārds vai nosaukums  

 

Personas kods vai reģistrācijas numurs  

Deklarētā vai juridiskā adrese  

 

Faktiskā adrese, ja tā atšķiras no 

deklarētās vai juridiskās adreses 

 

Persona, kas paraksta Pieteikumu 

iesniedzēja vārdā – vārds, uzvārds 

 

Personas, kas paraksta Pieteikumu 

Iesniedzēja vārdā, pārstāvību 

/paraksta tiesību apliecinošs 

dokuments 

 

Kontaktpersona, tālruņa numurs, 

elektroniskā pasta adrese 

 

Banka,  

Konta numurs 

 

 

KUSTAMĀ MANTA (IZSOLĀMĀ MANTA)  

Valsts reģistrācijas numura zīme  

Šasijas numurs  

Marka / Modelis  

Īpašnieks Rīgas Stradiņa universitāte 

KUSTAMĀS MANTAS IZSOLES PROCESA 

INFORMĀCIJA 
 

Kustamās mantas izsoles datums, laiks 2021.gada 21. jūnijs, □ plkst.11:00 / □ plkst. 

12:00 (atzīmēt atbilstošo laiku)  
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Izsoles norises vieta Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 

16, Rīga, LV-1007, C korpuss, 

1.auditorija  

IZSOLES NODROŠINĀJUMS  

Izsoles nodrošinājuma apmērs, EUR  

Datums, kad Iesniedzējs veicis Izsoles 

nodrošinājuma samaksu 

 

Maksājuma uzdevuma numurs  

Maksājuma references numurs  

DALĪBAS MAKSA  

Dalības maksas apmērs, EUR 15,00 EUR 

Datums, kad Iesniedzējs veicis Izsoles 

dalības maksas samaksu 

 

Maksājuma uzdevuma numurs  

Maksājuma references numurs  

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA 

APLIECINĀJUMI / PIEKRIŠANAS 

 

□ Ar šo apliecinu, ka ar kustamās mantas 

Izsoles noteikumiem esmu iepazinies, to 

saturs man ir saprotams un tiem piekrītu. 

Uzņemos pilnu materiālo atbildību par to, 

ka Izsoles nodrošinājums un dalības 

maksa atbilstoši Izsoles noteikumiem ir 

samaksāta pilnā apmērā, ko apliecina šim 

Pieteikumam pievienotie Maksājuma 

uzdevumi. 

 

□ Parakstot šo pieteikumu apliecinu, ka esmu 

informēts (-a), ka Pieteikuma adresāts kā 

Datu pārzinis apstrādā Pieteikuma 

iesniedzēja personas datus tādā apjomā, 

kāds nepieciešams Kustamās mantas 

izsoles īstenošanai un varbūtēja pirkuma 

līguma noslēgšanai. 

PIELIKUMĀ:   

□ Izsoles nodrošinājuma samaksu 

apliecinošs dokuments 

 

□ Izsoles dalības maksu apliecinošs 

dokuments 

 

□ Pārstāvību apliecinošs dokuments  

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA PARAKSTS 

UN PARAKSTA ATŠIFRĒJUMS 
 

  

Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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2. pielikums 

 IZSOLES NOTEIKUMIEM 

Rīgas Stradiņa universitātei piederošās kustamās mantas – 

sauszemes mehānisko transportlīdzekļu VOLKSWAGEN LT35, RN GE2542 un 

MITSUBISHI CANTER, RN HA8922 atsavināšanai izsolē 

 

 

PIRKUMA LĪGUMS Nr._______________ (PARAUGS) 

par nosolītā transportlīdzekļa pirkšanu  

 

Rīgā,        2021.gada ____.______________ 

 

Rīgas Stradiņa universitāte (sertificēta atbilstīgi ISO 9001 standartam 

„Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un atbilstīgi LVS EN ISO 

50001 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas 

norādījumi”), tās ___ personā, kurš darbojas uz ___ pamata (turpmāk – Pārdevējs), no 

vienas puses, un 

______________ tās ____ personā, kurš darbojas uz _____________ pamata (turpmāk 

– Pircējs), no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses), 

pamatojoties uz Rīgas Stradiņa universitātes Kustamās mantas atsavināšanas un 

novērtēšanas komisijas 2021.gada __._________ lēmumu (izsoles protokols Nr. __), 

noslēdz šādu pirkuma līgumu par nosolītā transportlīdzekļa pirkšanu (turpmāk – 

Līgums):  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod Pircējam un Pircējs pērk no Pārdevēja tam piederošo 

transportlīdzekli _________ (turpmāk – Transportlīdzeklis). 

2. Pirkuma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Pārdevējs pārdod Transportlīdzekli par Pircēja nosolīto augstāko cenu 

EUR _______ (_______ euro _______ centi), pievienotās vērtības nodoklis 

(21%) EUR ___ (__), kopā EUR __ (__).  

2.2. Pirkuma cenā tiek ieskaitīts Pircēja samaksātais izsoles nodrošinājums EUR __ 

(__) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa (21%). 

2.3. Puses apstiprina, ka apzinās Transportlīdzekļa vērtību un atsakās celt viena pret 

otru prasību par Līguma izbeigšanu vai pirkuma cenas apmēra maiņu pārmērīgu 

zaudējumu dēļ. 

2.4. Pircējs pirkuma cenu pilnā apmērā ir samaksājis Pārdevējam bezskaidras naudas 

norēķina veidā uz Pārdevēja norēķinu kontu Nr. _______________, 

AS ____________. /  

2.5. Pirkuma maksa uzskatāma par samaksātu dienā, kad to ir saņēmis Pircējs. 

2.6. Puses vienojas, ka visus izdevumus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa pirkšanu un 

pārreģistrāciju sedz Pircējs. 

3. Pārdevēja un Pircēja garantijas, tiesības un pienākumi 

3.1. Pārdevējs apliecina, ka viņš ir Transportlīdzekļa vienīgais īpašnieks, kuram ir 

tiesības slēgt šo Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.  



13 

 

3.2. Pārdevējs garantē, ka pirms Līguma noslēgšanas Transportlīdzeklis nav 

atsavināts, par to nepastāv strīds, tas nav iesaistīts nekādos darījumos ar trešajām 

personām, nav apgrūtināts ar lietu un/ vai saistību tiesībām. 

3.3. Risks par Transportlīdzekli pāriet no Pārdevēja uz Pircēju ar Līguma 

noslēgšanas dienu. 

3.4. Pircējs apliecina, ka Transportlīdzekli ir apskatījis un ar tās faktisko (vizuālo un 

tehnisko) stāvokli ir iepazinies, un Pircējs atsakās no varbūtējām pretenzijām 

pret Pārdevēju lietas trūkumu dēļ.  

3.5. Pircējs saņem Transportlīdzekli un veic tā transportēšanu no Pārdevēja teritorijas 

14 (četrpadsmit) dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, par to 

parakstot abpusēju nodošanas – pieņemšanas aktu un vienlaikus pārreģistrējot 

Transportlīdzekli no Pircēja uz Pārdevēju. 

4. Līguma darbības termiņš un tā grozīšana 

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu no tā 

izrietošo saistību pilnīgai izpildei un tiesību izmantošanai. 

4.2. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot par to paziņojumu 

Pircējam, ja Pircējs neveic Līgumā noteiktās saistības.  

4.3. Puses vienojas, ka Līguma 4.2.punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms 

par izbeigtu nākamajā dienā pēc paziņojuma izsūtīšanas uz Līgumā norādīto 

Pircēja  elektronisko adresi. 

4.4. Līguma 4.2. punktā noteiktajā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam pirkuma 

maksu, atskaitot izsoles nodrošinājumu. 

4.5. Ja Līguma saistības nav iespējams izpildīt Līgumā noteiktajos termiņos 

nepārvaramas varas apstākļu ietekmes dēļ, Puses Līgumā norādītos termiņus 

pagarina par minēto apstākļu esamības laiku, bet, ja šo apstākļu ietekmi nevar 

novērst vai tā ilgst ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, katrai no Pusēm 

ir tiesības atkāpties no Līguma, atgriežot otrai Pusei visu, ko tā no Līguma ir 

ieguvusi. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāmi tikai tādi, par kuru 

esamību ir pieņemts kompetentas valsts/pašvaldības iestādes lēmums. Trešās 

personas vaina Līguma saistību neizpildē nav uzskatāma par nepārvaramas varas 

apstākli, bet cietušajai pusei ir regresa prasība pret minēto trešo personu par 

radušos zaudējumu piedziņu. 

4.6. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no Līguma, 

vispirms tiks risināts sarunu ceļā, bet, 20 (divdesmit) dienu laikā nepanākot 

vienošanos – izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.7. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros, viens eksemplārs 

Pārdevējam, otrs – Pircējam.  

5. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pārdevējs 

Rīgas Stradiņa universitāte 

Reģ. Nr. 90000013771 

Jurid. adrese: Dzirciema iela 16, 

Rīga, LV-1007 

Banka: A/S “Swedbank” 

Pircējs 

 

 

 

 



14 

 

SWIFT:  HABALV22 

Konts: LV02HABA0551000376050 

Banka: A/S “SEB banka” 

SWIFT: UNLALV2X 

Konts: LV28UNLA0050013752619 

 

Amats 

Vārds, Uzvārds 

 

 

_________________________ 
                            (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
                            (paraksts) 

 

 

 


