
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 
Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, tālrunis 66932616, elektroniskā pasta adrese: info@rbflote.lv 

 

1 
 

  

Kustamas mantas  

IZSOLES NOTEIKUMI 

(Id.Nr.RBF/2021/11) 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Kustamās mantas izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar SIA 
“RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” noteikumiem “Nekustamā īpašuma un kustamās mantas 
atsavināšanas kārtība” (apstiprināti SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 2017.gada 27.jūlija 
valdes sēdē) un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.  

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta izsole SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 
kustamajai mantai, kas uzskaitīta Noteikumu 5.pielikumā, turpmāk – Izsoles objekts. 

1.3. Izsole tiek organizēta divās lotēs: 

1.lote – automašīnu atsavināšana; 

2.lote – iekārtu atsavināšana. 

1.4. Izsoli organizē un vada SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” autotransporta atsavināšanas 
un izsoles komisija (turpmāk - izsoles komisija). 

1.5. Par izsoles vietu, norises kārtību (klātienē vai attālināti) un laiku Izsoles dalībnieki tiks 
informēti atsevišķi. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 
pandēmiju, SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” par izsoles norises kārtību informē izsoles 
dalībniekus, nosūtot uzaicinājumu dalībai izsolē. 

1.6. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.7. Izsoles objekta nosacītā cena bez PVN – saskaņā ar 5.pielikumā pievienoto sarakstu. 

1.8. Izsoles solis: 

 1.lote – 100,00 EUR (viens simts eiro); 

 2.lote – 30,00 EUR (trīsdesmit eiro). 

1.9. Izsoles nodrošinājums – 10% no katra objekta vērtības saskaņā ar 5.pielikumā 
pievienoto sarakstu. Izsoles nodrošinājums iemaksājams SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS 
FLOTE” (reģ.Nr.40103321893) kontā Nr.LV78UNLA0050016151402 (AS “SEB banka”) 
līdz 2021.gada 6.aprīļa plkst.15.00.  

Iemaksājot izsoles nodrošinājumu, maksājuma mērķī norādāms izsoles objekts 
(objekta nosaukums (automašīnas marka), modelis un valsts reģistrācijas numurs vai 
RBF piešķirtais reģistrācijas numurs), par kuru iemaksa tiek veikta. 

1.10. Reģistrācijas maksa – 15,00 EUR (piecpadsmit eiro) apmērā iemaksājama SIA “RĪGAS 
BRĪVOSTAS FLOTE” (reģ.Nr.40103321893) kontā Nr.LV78UNLA0050016151402 (AS 
“SEB banka”) līdz 2021.gada 6.aprīļa plkst.15.00. 
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1.11. Pieteikums dalībai Izsolē iesniedzams Nolikuma 1.13.punktā norādītajā termiņā: 

1.1.1. ar pasta pakalpojumu sniedzēja starpniecību, nosūtot pieteikumu uz SIA “RĪGAS 
BRĪVOSTAS FLOTE” biroja adresi: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005 vai 

1.1.2. elektroniski, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi info@rbflote.lv. 

1.12. Pieteikuma noformējums. 

1.12.1. Ar pasta pakalpojumu sniedzēja starpniecību pieteikumu iesniedz aizlīmētā 
aploksnē, uz kuras norādīts: 

1) izsoles rīkotāja nosaukums un adrese; 

2) izsoles dalībnieka nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds), adrese 
(juridiskā adrese un faktiskā adrese) un tālruņa numurs 

3) atzīme "Pieteikums izsolei par kustamas mantas atsavināšanu" 
(Id.Nr.RBF/2021/11). 

1.12.2. Iesniedzot pieteikumu elektroniski: 

1) dokumentus apkopo vienā datnē un kā dokumentu kopumu paraksta ar drošu 
elektronisko parakstu; 

2) elektroniskās vēstules tematā norāda "Pieteikums izsolei par kustamas 
mantas atsavināšanu" (Id.Nr.RBF/2021/11). 

1.13. Dokumentu pieņemšanu uzsāk nākamajā darba dienā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālā 
izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē https://www.vestnesis.lv/oficialie-
pazinojumi/izsoles un SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” tīmekļvietnē 
https://rbflote.lv/info/. Dokumentus pieņem līdz 2021.gada 6.aprīļa plkst.15.00. 

 
2. Informācija par Izsoles objektu 

2.1. Izsoles objekts: Noteikumu 5.pielikumā norādītās SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 
īpašumā esošās automašīnas un iekārtas. 

2.2. Visiem izsoles dalībniekiem ir vienādas tiesības laikā no sludinājuma publicēšanas dienas 
līdz izsoles sākumam iepazīties ar Izsoles objektu, apskatīt to, par apskates laiku iepriekš 
vienojoties ar SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” saimniecības vecāko speciālistu Pēteri 
Laipnieku, sazinoties pa tālruni 29467711, vai elektroniskā pasta adresi 
peteris.laipnieks@rbflote.lv.  

 

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā Izsoles objektu, un kura līdz reģistrācijas 
brīdim, ir veikusi Noteikumos noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu parādu 
attiecībā pret SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”. 

3.2. Izsolē piedalās tikai izsoles komisija un izsoles dalībnieki, kas reģistrējušies izsolei. 

mailto:info@rbflote.lv
https://www.vestnesis.lv/oficialie-pazinojumi/izsoles
https://www.vestnesis.lv/oficialie-pazinojumi/izsoles
https://rbflote.lv/info/
mailto:peteris.laipnieks@rbflote.lv
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3.3. Izsoles dalībnieks var pieteikties dalībai izsolē uz vienu vai vairākām Izsoles objekta 
vienībām, jebkurā no izsoles lotēm, iemaksājot nodrošinājuma summu un aizpildot 
Noteikumu 1.pielikumā pievienoto pieteikuma veidlapu par katru Izsoles objekta vienību. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziska persona vai tās pilnvarota persona, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

1) noteiktas formas pieteikumu (Noteikumu 1.pielikums); 
2) izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu; 
3) izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 
4) notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisku personu pārstāv 

pilnvarnieks. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir 
pilnvarota. 

4.1.2. juridiska persona, tās pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

1) noteiktas formas pieteikumu (Noteikumu 1.pielikums); 
2) izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu; 
3) izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 
4) pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistrā pieejamās informācijas par 
pārstāvības tiesībām. Pilnvarā (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā) jābūt 
norādītam, kādām konkrētām darbībām šī personai ir pilnvarota. 

4.2. Dokumentus dalībai izsolē un to kopijas noformē atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 
4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja 
dokumentus iesniedz elektroniski, tos apkopo vienā datnē un kā dokumentu kopumu 
paraksta ar drošu elektronisko parakstu. 

4.3. Dokumentus sagatavo latviešu valodā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un 
dzēsumiem. Dokumentiem, kas iesniegti citas valsts valodā, pievieno šo dokumentu 
tulkojumu latviešu valodā. Ja dokumenta oriģināla teksts atšķiras no dokumenta tulkojuma 
teksta latviešu valodā, noteicošais ir dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, 
kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, izsoles dalībnieks atbild Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā 

4.4. Izsoles dalībnieku iesniegtos dokumentus izskata 2 (divu) darbdienu laikā pēc Noteikumu 
1.13.punktā minētā termiņa beigām. 

4.5. Ja izsoles dalībnieks atbilst Noteikumu prasībām, viņam Noteikumu 4.4.punktā noteiktajā 
termiņā uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta uzaicinājumu piedalīties 
izolē. Ja izsoles dalībnieks neatbilst Noteikumu prasībām, viņam Noteikumu 4.4.punktā 
noteiktajā termiņā uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu, 
norādot neatbilstības pamatojumu. 

4.6. Izsoles dalībnieku nereģistrē, ja: 
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4.6.1. nav iesniegti visi Noteikumos minētie dokumenti; 

4.6.2. dokumentu iesniegšanas dienā pastāv VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, 
kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) vai ir maksājumu 
parādi attiecībā pret SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”;  

4.6.3. izsoles dalībnieks saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar iegūt savā 
īpašumā Izsolāmo objektu. 

4.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam nosūta izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, kurā ir 
norādīta šāda informācija: 

4.7.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs, ko piešķir secīgi, ņemot vērā dokumentu 
iesniegšanas laiku; 

4.7.2. fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas 
numurs; 

4.7.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksu; 

4.7.4. izsoles vieta un laiks; 

4.7.5. Izsoles objekta vienība un izsoles sākuma cena (par katru Izsoles objekta vienību, ja 
izsoles dalībnieks ir pieteicies uz vairākām vienībām); 

4.7.6. reģistrācijas apliecības izsniegšanas datums. 

4.8. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem, 
kas reģistrējušies izsolei. 

4.9. Piesakoties reģistrācijai izsolē, tās dalībnieks apliecina, ka ir informēts un piekrīt iesniegto 
personas datu apstrādei tādā apjomā-un kārtībā, kā ir noteikts izsoles Noteikumos un ir 
nepieciešams izsoles veiksmīgai norisei un tās rezultātu pasludināšanai. Izsoles dalībnieka 
iesniegtos personas datus dzēš, beidzot pastāvēt to apstrādes tiesiskajam pamatam. 

 

5. Izsoles norise 

5.1. Par Izsoles vietu, norises kārtību (klātienē vai attālināti) un laiku izsoles dalībniekus informē, 
nosūtot Noteikumu 4.5.punktā minēto uzaicinājumu. Izsoles norises kārtību nosaka, ņemot 
vērā valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju. 

5.2. Izsoli vada izsoles komisijas norīkots izsoles vadītājs. 

5.3. Pirms izsoles sākuma pārbauda katra izsoles dalībnieka identitāti, uzrādot izsoles vadītājam 
izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību. 

5.4. Izsoles vadītājs katram izsoles dalībniekam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti. 
Tās numurs atbilst izsoles reģistrācijas apliecībā norādītajam kārtas numuram.  

5.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona pirms izsoles nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 
reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, uzskatāms, ka izsoles dalībnieks nav 
ieradies uz izsoli un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 
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5.6. Izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. Ja izsoles komisija 
konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nav ieradies, uzskatāms, ka šis 
izsoles dalībnieks nav piedalījies izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.7. Izsoles laikā aizliegts lietot jebkādus sakaru un komunikācijas līdzekļus. 

5.8. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, un saskaņā ar Noteikumu 5.pielikumā pievienoto sarakstu, sākot 
ar 1.loti, secīgi raksturo katru Izsoles objekta vienību un paziņo katras Izsoles objekta 
vienības nosacīto cenu, izsoles soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.9. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un Izsoles objektu piedāvā 
pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido Izsoles objekta nosacītā cena, kas 
paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola Izsoles objektu par šajā 
punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles 
vienīgais dalībnieks solījumu neveic, uzskatāms, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles 
nodrošinājums viņam netiek atmaksāts. 

5.10. Solītāji solīšanas procesā paceļ roku un nosauc savu reģistrācijas numuru. Solīšana notiek 
par konkrēto Izsoles objekta vienību un tikai pa vienam izsoles solim. 

5.11. Izsoles vadītājs atkārto solītāja izsoles reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un 
vaicā: “Kurš sola vairāk?”. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles 
vadītājs trīs reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar vārdu: “Pārdots”.  

5.12. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 
dalībnieks, kuru izvēlas un nosauc izsoles vadītājs. 

5.13. Izsoles norisi dokumentē izsoles protokola pielikumā, kurā norāda solīšanas gaitu un katra 
izsoles dalībnieka nosolīto cenu. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokola 
pielikumā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai.  

5.14. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu 
protokola pielikumā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.  

5.15. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis Izsoles objektu, nav parakstījies protokola pielikumā, 
uzskatāms, ka viņš ir atteicies no nosolītā Izsoles objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņu 
svītro no izsoles dalībnieku saraksta un viņam neatmaksā izsoles nodrošinājumu. Šajā 
gadījumā par Izsoles objekta nosolītāju tiek uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis 
nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokola pielikumā apliecināt ar savu 
parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.16. Ja Noteikumu 5.14.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro 
augstāko nosolīto cenu un šis dalībnieks atsakās parakstīt protokolu, viņš zaudē tiesības uz 
nosolīto Izsoles objektu un viņam neatmaksā izsoles nodrošinājumu. Izsole tiek uzskatīta 
par nenotikušu. 

5.17. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši Izsoles objektu (izņemot 
5.9.punktā minēto gadījumu), 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc attiecīga iesnieguma 
saņemšanas atmaksā izsoles nodrošinājumu. 
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5.18. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis Izsoles objekta sākumcenu, izsoli atzīst par 
nenotikušu un izsoles nodrošinājumu neatmaksā nevienam izsoles dalībniekam. 

5.19. Ja izsole notiek attālināti, par izsoles norises kārtību (reģistrēšanos izsolei, solīšanas kārtību 
un protokola parakstīšanu) izsoles dalībniekus informē, nosūtot uzaicinājumu piedalīties 
izsolē. 

 

6. Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1. Izsoles komisija 5 (piecu) darbdienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu un 
noformē Izsoles objekta pirkuma līgumu. 

6.2. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no 
izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.3. SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 3 (trīs) darbdienu laiku pēc pirkuma līguma 
noslēgšanas, Izsoles objekta pircējam iesniedz rēķinu, nododot to personīgi vai nosūtot uz 
pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi.  

6.4. Izsoles dalībnieks 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Noteikumu 6.3.punktā minētā rēķina 
saņemšanas veic maksājumu pilnā apmērā. Izsoles nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta 
nosolītā Izsoles objekta pirkuma maksā.  

6.5. Izsoles objekta nodošana pircēja īpašumā notiek tikai pēc pilnas Izsoles objekta pirkuma 
maksas samaksas un Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

6.6. Izsoles objekti tiek pārdoti bez garantijas. 

6.7. Ja Izsoles objektu nosolījušais izsoles dalībnieks Noteikumu 6.2.punktā noteiktajā termiņā 
nenoslēdz pirkuma līgumu vai 6.4.punktā noteiktajā kārtībā nav veicis samaksu par Izsoles 
objekta pirkumu, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Izsoles objektu un viņam neatmaksā izsoles 
nodrošinājumu. 

6.8. Ja Izsoles objektu nosolījušais izsoles dalībnieks noteiktajā laikā nav veicis samaksu par 
Izsoles objekta pirkumu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko 
cenu, un šim izsoles dalībniekam ir tiesības 3 (trīs) darbdienu laikā no paziņojuma 
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par Izsoles objekta pirkšanu par paša solīto 
augstāko cenu. 

6.9. Izsoles komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Noteikumu 6.8.punktā noteiktās pirkšanas 
piekrišanas saņemšanas noformē pirkuma līgumu. 

6.10. Ja Noteikumu 6.8.punktā noteiktais izsoles dalībnieks atsakās no Izsoles objekta pirkuma, 
izsoli uzskata par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa 
pārtraukšanu pieņem SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” valde. 

6.11. Ja Noteikumu 6.2.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek noslēgts, Izsoles objekta 
atsavināšanas procesu aptur. Šādā gadījumā izsoles nodrošinājumu izsoles dalībniekam 
neatmaksā. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem SIA 
“RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” valde. 
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6.12. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt SIA “RĪGAS 
BRĪVOSTAS FLOTE” valdei. 

 

7. Izsoles atzīšana par nenotikušu vai izsoles pārtraukšana 

7.1. Izsoles komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu, ja: 

7.1.1. uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.1.2. noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.1.3. konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.1.4. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis Izsoles objekta sākumcenu; 

7.1.5. starp izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles gaitu vai 
izsoles rezultātu; 

7.1.6. vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis Izsoles objektu, nenoslēdz pirkuma 
līgumu un/vai neveic pirkuma maksas samaksu Noteikumu 6.7.punktā noteiktajā 
kārtībā; 

7.1.7. pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar Noteikumu 6.8.punktu, 
neparaksta Izsoles objekta pirkuma līgumu; 

7.1.8. Izsoles darījums atzīts par spēkā neesošu. 

7.2. Izsoles komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsoles pārtraukšanu un/vai izbeigšanu, 
jebkurā izsoles posmā.   
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1.pielikums 
SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 

kustamas mantas izsoles 
(Id.Nr.RBF/2021/11) noteikumiem 

 

 
(fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums) 

 
(personas kods; reģistrācijas Nr.) 

 
(adrese, tālrunis, elektroniskā pasta adrese) 

 

PIETEIKUMS 

Piesakos dalībai SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kustamās mantas <nosaukums> 
(<reģ.Nr.>) atklātai mutiskai izsolei ar augšupejošu soli. 

Pievienotie dokumenti (atzīmē ar “x”): 

 Nodrošinājuma naudas iemaksas apliecinošs dokuments <datums, nosaukums, Nr.>. 

 Reģistrācijas naudas iemaksas apliecinošs dokuments <datums, nosaukums, Nr.>. 

 Izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmums par kustamās mantas iegādi. 

 Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija vai izziņa par izsoles dalībnieka pārstāvības tiesībām. 

 Pilnvara. 

  

  

 

Piezīmes: 

 

Datums:  

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  
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2.pielikums 
SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 

kustamas mantas izsoles 
(Id.Nr.RBF/2021/11) noteikumiem 

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts 

Nr.p.k. 
(Kārtas Nr.) 

Izsoles dalībnieks 
(vārds, uzvārds/ 

nosaukums) 

Personas kods 
pases dati/ 

reģ. Nr. 
Adrese, tālrunis Apliecinājums 

(Dalībnieks paraksta pirms izsoles sākuma) 

1.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties 
izsolē, Izsoles sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, 
esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru 
“1”. 

___________________________ 

2.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties 
izsolē, Izsoles objekta sākotnējā cena ir zināma, tai 
piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar 
kārtas numuru “2”. 

___________________________ 

3.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties 
izsolē, Izsoles objekta sākotnējā cena ir zināma, tai 
piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar 
kārtas numuru “3”. 

___________________________ 
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3.pielikums 
SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 

kustamas mantas izsoles 
(Id.Nr.RBF/2021/11) noteikumiem 

 

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība Nr. ____ 

 

 

izsoles dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds; reģ. Nr./personas kods 
 
 

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods) 
 

 

Par dalību SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kustamās mantas ___________ 
(reģ.Nr.________) izsolē, kas notiks 2021.gada _____.________. 
 

Objekta nosacītā cena _________ EUR. 

 

Nodrošinājuma nauda iemaksāta ________________________________. 

 

 

 

Izsoles organizētāja pārstāvis    __________________ 

 

 

/datums/ 
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4.pielikums 
SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 

kustamas mantas izsoles 
(Id.Nr.RBF/2021/11) noteikumiem 

 

LĪGUMA PROJEKTS 
par kustamās mantas pārdošanu 

 

Rīgā        2021.gada ____.___________ 

 

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”, tās _________________personā, 
kurš/kuri rīkojas uz ______________ pamata, turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses, un  

 __________________________ personā, kurš rīkojas uz _______________ 
pamata, turpmāk – Pircējs, no otras puses, kopā abi saukti – Puses, bez viltus, maldības 
un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets. 
1.1. Pārdevējs pārdod Pircējam, bet Pircējs pērk no Pārdevēja, Pārdevējam 

piederošu kustamo mantu – automašīnu /iekārtu ____________ 
(reģ.Nr._________) (turpmāk – Objekts). 

1.2. Objekts (pēc nepieciešamības - ar valsts reģistrācijas Nr.____________) 
reģistrēts uz Pārdevēja vārda. 

2. Pirkuma maksa un tās samaksas kārtība1. 
2.1. Objekts tiek pārdots par _____________ (summa vārdiem) euro, papildus 

aprēķinot pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem (turpmāk - Pirkuma summa). Pirkuma summa noteikta 
pamatojoties uz 2021.gada ___.__________ notikušo izsoli. 

 
1 Pirkuma maksa un tās samaksas kārtība, ja transportlīdzeklis tiek pārdots ES dalībvalstī 
reģistrētam nodokļu maksātājam: 
2.1. Transportlīdzeklis tiek pārdots par _____________ (summa vārdiem) euro (turpmāk - Pirkuma 
summa). Pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 138.panta 1.punktu. 
Pirkuma summa noteikta pamatojoties uz 2021. gada ___.__________ notikušo izsoli.  
2.2.Papildus noteiktajai Pirkuma summai Pircējs iemaksā depozītu 21 % apmērā no Pirkuma summas. 
Depozītu atmaksā pēc tam, kad Pircējs ir atsūtījis šādus dokumentus: 
        2.2.1. Pircēja rakstisks paziņojums, ka transportlīdzeklis tiek izvests reģistrācijai uz citu ES dalībvalsti. 
Paziņojumā norāda Pircēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, atbildīgās personas vārdu un uzvārdu, 
transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numuru, transportlīdzekļa izvešanas un ievešanas datumu. 
        2.2.2. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība pēc reģistrācijas ES dalībvalstī. 
2.3. Ja Pircējs 10 (desmit) dienu laikā pēc transportlīdzekļa piegādes nav iesniedzis 2.2.punktā minētos 
dokumentus, depozītu neatmaksā. 
2.4. Pircējs Pirkuma summu un depozītu samaksā Pārdevējiem 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Līguma 
parakstīšanas dienas saskaņā ar izrakstīto rēķinu. 
2.5. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka apzinās pirktā un pārdotā Objekta vērtību un atsakās celt viena 
pret otru pretenzijas tagad un nākotnē par Līguma atcelšanu vai Pirkuma summas maiņu nesamērīgu 
zaudējumu dēļ. 
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2.2. Pircējs Pirkuma summu samaksā Pārdevējam 5 (piecu) darbdienu laikā pēc 
Līguma parakstīšanas dienas, saskaņā ar izrakstīto rēķinu. 

2.3. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka apzinās pirktā un pārdotā Objekta vērtību 
un atsakās celt viena pret otru pretenzijas tagad un nākotnē par Līguma 
atcelšanu vai Pirkuma summas maiņu nesamērīgu zaudējumu dēļ. 

3. Pārdevēju un Pircēja apliecinājumi un saistības. 
3.1. Pārdevējs apliecina, ka Objekts nav atsavināts trešajām personām, nav dāvināts, 

ieķīlāts, par to nav tiesisku strīdu, par to nav noslēgti darījumi ar trešajām 
personām, un arī turpmāk, līdz Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai, netiks 
nevienam citam atsavināts, iznomāts, ieķīlāts, apgrūtināts ar saistībām, uz to 
netiks vērsta piedziņa un tas nebūs strīdus objekts2. 

3.2. Pārdevējs apliecina, ka uzņemas visu atbildību par nodokļu un nodevu 
nomaksu, ja tādi var rasties saistībā ar Pirkuma summas saņemšanu. 

3.3. Pēc nepieciešamības - Pārdevējs apliecina, ka viņiem nav nodokļu parāda, kas 
būtu par šķērsli Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai VAS “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija”. 

3.4. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Objekta faktisko stāvokli un šajā sakarā 
Pircējam nav pretenziju pret Pārdevēju. 

3.5. Pēc nepieciešamības – Pircējs apņemas segt visus izdevumus saistībā ar ar 
Objekta pārreģistrēšanu uz Pircēja vārda. 

4. Īpašuma tiesību pāreja, objekta nodošana. 
4.1. Objekts tiek faktiski nodots Pircējam ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 
4.2. Pēc nepieciešamības –īpašuma tiesības uz Objektu Pircējam rodas ar tā 

pārreģistrēšanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”. Savukārt ar Objektu 
saistītie pienākumi un tiesības, nodokļu maksājumi, risks par Objekta pilnīgu 
vai daļēju bojā eju, kā arī pienākums nest visas ar Objektu saistītās nastas un 
izdevumus gulstas uz Pircēju Objekta pieņemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas dienā. 

4.3. Pēc nepieciešamības - Objekts tiek pārreģistrēts VAS “Ceļu satiksmes drošības 
direkcija” 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pirkuma summas saņemšanas Pārdevēja 
kontā un Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

4.4. Pēc nepieciešamības – Ja Pircējs Līguma 4.3.punktā minētajā laikā 
nepārreģistrē Objektu uz sava vārda, norādot sevi kā īpašnieku vai turētāju, 
Pārdevējs saglabā īpašuma tiesības uz Objektu un 3 (trīs) darbdienu laikā 
atmaksā Pirkuma summu Pircējam. 

5. Atkāpšanās tiesības un līgumsods. 
5.1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārdevējam ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no Līguma, iepriekš par to nebrīdinot Pircēju, ja Pirkuma summa nav 
samaksāta Līguma 2.2.punktā minētajā termiņā. 

 
2   Punkts tiek precizēts un izteikt atbilstošā redakcijā, ņemot vērā noslēgtos operatīvā līzinga līgumus, ja 
tādi ir attiecināmi uz konkrēto Objektu 
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5.2. Ja Pārdevējs izmanto atkāpšanās tiesības, tad īpašuma tiesības uz Objektu pāriet 
atpakaļ Pārdevējam. 

5.3. Puses vienojas, ka par tādu saistību neizpildi, kurām Līgumā ir paredzēts 
konkrēts termiņš, Pusēm ir tiesības piemērot nokavējuma procentus 0,1% 
apmērā no Pirkuma summas par katru kavējuma dienu. Nokavējuma procentu 
samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

6. Līguma darbības laiks un domstarpību atrisināšana. 
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līgumā minēto 

saistību pilnīgai izpildei. 
6.2. Līgums var tikt atcelts pirms termiņa, ja: 

6.2.1. Puses rakstiski par to vienojušās. 
6.2.2. Pārdevējs izmanto Līguma 5.1.punktā minētās vienpusējās atkāpšanās 

tiesības. 
6.3. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, kas izriet no Līguma un kuru Puses nevar 

atrisināt sarunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.4. Puses apņemas pielikt visas pūles, lai nekavējoties sagatavotu jaunus 
dokumentus vai izdarītu labojumus jau esošajos dokumentos, ja tādi ir 
nepieciešami Pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanai uz Objektu un/vai 
Pirkuma summas samaksai Pārdevējam. Izdevumus, kas saistīti ar papildus 
dokumentu vai labojumu izdarīšanu sedz Puse, kuras pienākums ir šādus 
dokumentus sagatavot. 

7. Nobeiguma noteikumi. 
7.1. Visas tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā un kas saistītas ar Līguma 

izpildi, skatāmas atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem Līguma parakstīšanas dienā. 

7.2. Visi paziņojumi, vēstules un citi dokumenti, kas attiecināmi uz Līgumu un 
nosūtīti reģistrētu (ierakstītu) sūtījumu veidā uz Pārdevēja administrācijas 
adresi un Pircēja juridisko adresi, tiek uzskatīti par saņemtiem trešajā dienā pēc 
to nodošanas pasta pakalpojumus sniedzējam. 

7.3. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti kā papildu 
vienošanās pie Līguma un ir Pušu parakstīti. Papildu vienošanās tiek pievienota 
Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.4. Līgums ir saistošs Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem. 
7.5. Līgums sagatavots uz ___ (____) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem pa 1 

(vienam) eksemplāram tiek nodots katrai Pusei. 
Pušu rekvizīti un paraksti 

REKVIZĪTI PĀRDEVĒJS PIRCĒJS 

NOSAUKUMS: SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”  

PVN REĢ. NR.: LV40103321893  

ADRESE: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005  
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JURIDISKĀ 
ADRESE: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005  

BANKA: SEB banka  

KODS: UNLALV2X  

KONTS: LV78UNLA0050016151402  

TĀLRUNIS: (+371) 66932616  
ELEKTRONISKĀ 
PASTA ADRESE: info@rbflote.lv   

 

 

Paraksts:   Paraksts:  

     

Paraksta 
atšifrējums: 

  Paraksta 
atšifrējums: 

 

 

  

mailto:info@rbflote.lv
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5.pielikums 
SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 

kustamas mantas – automašīnas izsoles 
(Id.Nr.RBF/2021/11) noteikumiem 

 
Izsoles objektu saraksts 

Inv. 
numurs Nosaukums Gads VIN 

Izsoles 
sākuma cena 

EUR bez PVN 

Izsoles 
nodrošinājums 
EUR bez PVN 

1.lote 

468 
AUTOMAŠĪNA 
BMW X5 
XDRIVE30D 

2016 WBAKS4108H0R88209 23 801,65 2 380,17 

10802 

AUTOMAŠĪNA 
KRAVAS 
ATKRITUMU 
SAVĀKŠANAI 
IVECO DAILY 65 

2007 ZCFC65A1005662844 4 710,75 471,07 

T2297 
AUTOMAŠĪNA 
MERCEDES BENZ 
UNIMOG 1400 

1996 WDB4271021W183461 5 700,00 570,00 

2.lote 

10345 
IELAS 
SLAUCĪŠANAS 
BIRSTE SL2000 

  950,00 95,00 

10346 
IELAS 
SLAUCĪŠANAS 
BIRSTE SL2000 

  950,00 95,00 

10341 SMILŠU-SĀLS 
KAISĪTĀJS HK2000 

  1 140,00 114,00 

10342 SMILŠU-SĀLS 
KAISĪTĀJS HK2000 

  1 140,00 114,00 

 


