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APSTIPRINĀTS 

ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 

2022.gada 29.marta  

valdes lēmumu Nr.4 

 

Kustamās mantas elektroniskās izsoles noteikumi 
 

Vispārīgi noteikumi 
1. Kustamās mantas izsoles noteikumi (turpmāk – izsoles noteikumi) izstrādāti saskaņā ar 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” (turpmāk – arī RBF) 

noteikumiem “Nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas kārtība”1, ievērojot 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā ietvertos mantas atsavināšanas principus. 

2. Izsoles noteikumi ir brīvi elektroniski pieejami un tos bez maksas var lejupielādēt RBF 

mājaslapas paziņojumu vietnē: https://rbflote.lv/info/. 

3. Izsolāmā kustamā manta ir RBF piederoša un izsolē pārdodama manta, kas nav nepieciešama 

RBF saimnieciskās darbības nodrošināšanai un par kuru ir pieņemts lēmums par 

atsavināšanu. 

4. Izsoli organizē RBF kustamās mantas atsavināšanas izsoles komisija (turpmāk - izsoles 

komisija). 

5. Izsole notiek Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, 

ievērojot normatīvos aktus par kārtību, kādā veic darbības elektronisko izsoļu vietnē, un 

izsoles noteikumus. 

6. Visiem izsoles pretendentiem ir vienādas tiesības iepazīties ar izsoles objektu, apskatīt to, 

apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles noteikumiem pievienotajā izsoles objektu 

sarakstā (Pielikums) norādīto kontaktpersonu. 

7. Izsoles organizētājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

pretendentiem. 

8. Lai izpildītu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 5.panta otrās 

daļas un 11.3 panta prasības, RBF ir tiesīga veikt pārbaudi, lai noskaidrotu vai attiecībā uz 

izsoles uzvarētāju – fizisko personu, juridisko personu, tās valdes vai padomes locekli, 

patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt izsoles uzvarētāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, 

pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Ja attiecībā uz izsoles 

uzvarētāju ir noteiktas iepriekš minētās sankcijas, kas paredz civiltiesiskus ierobežojumus 

attiecībā uz ķermenisku un bezķermenisku lietu (tajā skaitā kustamā un nekustamā īpašuma) 

iegūšanu vai atsavināšanu, izsoles uzvarētājs zaudē izsoles rezultātā iegūtās tiesības 

iegādāties izsoles objektu. Šādā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga piedāvāt iegūt īpašumā 

izsoles objektu pēdējam pārsolītajam solītājam un viņa solītā cena uzskatāma par nosolīto 

cenu. 

Izsoles objekts, veids un maksājumi 
9. Izsoles objekts – RBF piederoša un izsolē pārdodama kustamā manta saskaņā ar izsoles 

noteikumiem pievienoto sarakstu (Pielikums). 

 
1 Apstiprināti 27.07.2017. RBF valdes sēdē, protokols Nr.12. 
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10. Izsoles objekts tiek pārdots bez garantijas un pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar 

iegādātā izsoles objekta pārvietošanu, reģistrāciju (ja attiecināms) VAS "Ceļu satiksmes 

drošības direkcija" (turpmāk - CSDD) un/vai reģistrāciju Valsts tehniskās uzraudzības 

aģentūrā (turpmāk - VTUA), un/vai reģistrāciju citā atbilstošā reģistrā Latvijas Republikā 

vai ārvalstīs (transportlīdzekļa ikgadējā nodeva, pārreģistrācijas maksa u.c. saistītās 

izmaksas). 

11. Izsoles veids - elektroniska izsole ar augšupejošu soli. 

12. Maksāšanas līdzekļi - bezskaidras naudas pārskaitījums EUR valūtā. 

13. Sākuma cena – RBF noteiktā izsoles objekta nosacītā cena bez PVN saskaņā ar izsoles 

noteikumiem pievienoto sarakstu (Pielikums). 

14. Izsoles solis nosakāms, ņemot vērā izsoles objekta nosacīto cenu: 

Izsoles objekta nosacītā cena euro 

bez PVN 

0-499.99  

euro 

500.00-999.99 

euro 

1000 euro 

un lielāka 

Izsoles solis euro bez PVN 20.00 30.00 100.00 

15. Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no sākuma cenas. Izsoles nodrošinājumu iemaksā RBF 

norēķinu kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ģenerēto un uz 

izsoles dalībnieka norādīto e-pastu nosūtīto rēķinu 10 dienu laikā no kustamās mantas izsoles 

sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Ja kustamās mantas nosacītā cena ir 10 000 

euro vai vairāk, termiņš, kādā iemaksā nodrošinājumu, ir 20 dienas no kustamās mantas 

izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Maksājuma mērķī norāda izsoles 

reģistrācijas numuru un izsoles objektu, par kuru tiek iemaksāts nodrošinājums. 

16. Izsoles nodrošinājuma maksa tiek atmaksāta, pamatojoties uz izsoles dalībnieka rakstveida 

iesniegumu šādā kārtībā: 

1) izsoles dalībniekam, kurš izsoles rezultātā nav nosolījis izsoles objektu - 10 darbdienu 

laikā pēc izsoles noslēgšanās, izņemot 20.punktā noteiktajā gadījumā. 

2) izsoles dalībniekam, kurš ir pēdējais pārsolītais solītājs - 5 darbdienu laikā pēc tam, 

kad nosolītājs ir samaksājis nosolīto cenu pilnā apmērā, vai 38.punktā noteiktajā 

gadījumā pēc pēdējā pārsolītā solītāja atteikuma izsoles objekta pirkšanai par paša 

solīto augstāko cenu. 

17. Nosolītā cena – visaugstākā nosolītā izsoles objekta cena bez PVN. 

18. Nosolīto cenu iemaksā RBF paziņojumā (rēķinā) norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā 7 

dienu laikā no RBF paziņojuma (rēķina) saņemšanas. Izrakstot rēķinu, ņem vērā iemaksāto 

izsoles nodrošinājumu. 

19. Nosolītā cena uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad tā ir pilnā apmērā ieskaitīta RBF 

paziņojumā (rēķinā) norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. 

20. Izsoles nodrošinājuma maksa netiek atmaksāta:  

1) nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles 

sākumcenu; 

2) ja uz izsoles uzvarētāju attiecināmi šo noteikumu 21.punktā minētie ierobežojumi vai 

izsoles uzvarētājs ir nokavējis nosolītās cenas samaksas termiņu, vai atteicies no 

nosolītā objekta; 

3) ja šo noteikumu 38.punktā minētajā gadījumā pēdējais pārsolītais solītājs ir paziņojis 

izsoles rīkotājam par izsoles objekta pirkšanu par paša solīto augstāko cenu, bet 

noteiktajā termiņā to nav samaksājis. 

Reģistrēšanās izsolei 
21. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīga iegūt īpašumā ķermeniskas un 

bezķermeniskas lietas, uz kurām publiskajos reģistros reģistrējamas, nostiprināmas vai 

publiskojamas īpašuma tiesības vai citas mantiskās tiesības, un kurai nav pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai veikta likvidācija, un kura 
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reģistrējusies un izpildījusi citas saistības saskaņā ar izsoles noteikumu prasībām, un kurai 

nav un nevar rasties interešu konflikts saskaņā ar Civillikuma 2077.pantu. 

22. Pieteikšanās dalībai izsolē notiek izmantojot Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē 

https://izsoles.ta.gov.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu “Par e-izsoļu vietnes dalībnieka 

dalību konkrētā izsolē”, identificējoties ar vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā 

www.latvija.lv piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem, vai klātienē pie zvērināta tiesu 

izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora. 

23. Reģistrējoties izsoļu dalībnieku reģistrā, persona iepazīstas ar elektronisko izsoļu vietnes 

lietošanas noteikumiem un apliecina noteikumu ievērošanu, kā arī par sevi sniegto datu 

pareizību. 

24. Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izsolē, veic nodrošinājuma maksas (saņēmējs RBF) 

un dalības maksas (saņēmējs Tiesu administrācija) samaksu saskaņā ar elektronisko izsoļu 

vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ģenerētajiem un uz izsoles dalībnieka norādīto e-pastu 

nosūtītajiem rēķiniem, un elektronisko izsoļu vietnē nosūta izsoles rīkotājam lūgumu par 

autorizēšanu dalībai konkrētā izsolē. 
25. Izsoles rīkotājs autorizē izsoles pretendentu, kurš izpildījis izsoles priekšnoteikumus, dalībai 

izsolē 7 dienu laikā, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo rīku. Autorizējot personu 

izsolei, katram solītājam elektronisko izsoļu vietnes sistēma automātiski izveido unikālu 

identifikatoru. 

26. Izsoles pretendents netiek reģistrēts: 

1) ja nav vēl iestājies vai ir beidzies pretendentu reģistrācijas termiņš; 

2) ja nav izpildīti visi izsoles priekšnoteikumi. 

27. Reģistrējoties izsolei un piedaloties izsolē, pretendents/izsoles dalībnieks pilnībā piekrīt 

izsoles noteikumiem. 

Izsoles norise 
28. Izsole noslēdzas divdesmitajā dienā no kustamās mantas izsoles sludinājumā norādītā izsoles 

sākuma datuma pulksten 13.00, bet, ja divdesmitā diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, — 

nākamajā darbdienā pulksten 13.00. Ja izsoles objekta nosacītā cena ir 10 000 euro vai vairāk, 

izsole noslēdzas trīsdesmitajā dienā no kustamās mantas izsoles sludinājumā norādītā izsoles 

sākuma datuma pulksten 13.00, bet, ja trīsdesmitā diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, — 

nākamajā darbdienā pulksten 13.00. 

29. Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solījumus visā izsoles norises laikā. 

30. Ja pēdējo 5 minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, 

izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par 5 minūtēm. 

31. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, 

kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, 

izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbdienas pulksten 13.00. 

32. Izsoles organizētājs var pārtraukt izsoli, ja tās norises laikā saņemts elektronisko izsoļu 

vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var 

ietekmēt izsoles rezultātu. Paziņojumu par izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu 

vietnē. 

33. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus nereģistrē un elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts 

izsoles noslēguma datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums. 

Līguma noslēgšana 
34. Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski sagatavo izsoles aktu, kuru izsoles komisija 

apstiprina 7 dienu laikā. 

35. Pēc izsoles akta apstiprināšanas RBF 3 darbdienu laikā izsniedz paziņojumu par nosolīto cenu 

(rēķinu), nosūtot to uz nosolītāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai izsniedzot personīgi. 

Rēķins, kas sagatavots elektroniski un ir autorizēts, ir derīgs bez paraksta un tiks uzskatīts par 

saņemtu nākamajā darbdienā pēc tā nosūtīšanas. 
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36. Nosolītājs samaksā nosolīto cenu pilnā apmērā 7 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 

saskaņā ar RBF rēķinu. Maksājuma mērķī norāda rēķina numuru un izsoles objektu, par kuru 

tiek iemaksāta nosolītā cena. 

37. Nosolītājs var atteikties no nosolītā izsoles objekta, nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: 

info@rbflote.lv. 

38. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu vai 37.punktā noteiktajā kārtībā ir 

atteicies no nosolītā izsoles objekta, izsoles komisija par to informē pēdējo pārsolīto solītāju, 

nosūtot paziņojumu uz pēdējā pārsolītā solītāja norādīto elektroniskā pasta adresi, un tam ir 

tiesības 14 dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par 

izsoles objekta pirkšanu par paša solīto augstāko cenu. 

39. Pēdējais pārsolītais solītājs informē izsoles rīkotāju par izsoles objekta pirkšanu vai par 

atteikšanos pirkt izsoles objektu par paša solīto augstāko cenu. Paziņojumu nosūta uz e-pasta 

adresi: info@rbflote.lv. 

40. Ja izsoles rīkotājs 38.punktā noteiktajā termiņā nav saņēmis pēdējā pārsolītā solītāja 

paziņojumu, uzskatāms, ka tas atteicies pirkt izsoles objektu par paša nosolīto cenu. 

41. Ja izsoles rīkotājs 38.punktā noteiktajā termiņā ir saņēmis pēdējā pārsolītā solītāja 

paziņojumu par izsoles objekta pirkšanu par paša solīto augstāko cenu, RBF 3 darbdienu laikā 

pēc paziņojuma par izsoles objekta pirkšanu izsniedz paziņojumu par nosolīto cenu (rēķinu), 

nosūtot to uz pēdējā pārsolītā solītāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai izsniedzot 

personīgi. Rēķins, kas sagatavots elektroniski un ir autorizēts, ir derīgs bez paraksta un tiks 

uzskatīts par saņemtu nākamajā darbdienā pēc tā nosūtīšanas. 

42. Pēdējais pārsolītais solītājs samaksā nosolīto cenu pilnā apmērā 7 dienu laikā pēc paziņojuma 

saņemšanas saskaņā ar RBF rēķinu. Maksājuma mērķī norāda rēķina numuru un izsoles 

objektu, par kuru tiek iemaksāta nosolītā cena. 

43. Ja pēdējais pārsolītais solītājs atsakās pirkt izsoles objektu par paša solīto augstāko cenu vai 

norādītajā termiņā nesamaksā nosolīto cenu, izsoli uzskata par nenotikušu. Lēmumu par 

turpmāko mantas atsavināšanas procesu pieņem RBF valde. 

44. Izsoles objekta pirkuma līgums noslēdzams 10 darbdienu laikā pēc nosolītās cenas 

saņemšanas pilnā apmērā RBF norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. 

45. Pēc nosolītās cenas saņemšanas pilnā apmērā RBF 5 darbdienu laikā veic šādas darbības: 

1) sagatavo izsoles objekta pirkuma līgumu; 

2) veic elektronisku atsavināšanas atzīmi CSDD datu bāzē īpašumtiesību 

pārreģistrācijas veikšanai CSDD (ja attiecināms); 

3) uz nosolītāja (pēdējā pārsolītā solītāja) norādīto e-pasta adresi nosūta uzaicinājumu 

parakstīt pirkuma līgumu. 

46. Pirkuma līgumu RBF vārdā paraksta valdes loceklis vai tā pilnvarota persona. 

Nenotikusi izsole 
47. Izsole atzīstama par nenotikušu šādos gadījumos: 

1) ja izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 

2) ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē; 

3) ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

4) ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsoles objektu, ir atteicies no izsoles 

objekta vai noteiktajā termiņā nav samaksājis nosolīto cenu pilnā apmērā; 

5) ja pēdējais pārsolītais solītājs ir atteicies pirkt izsoles objektu par paša solīto augstāko 

cenu; 

6) ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, noteiktajā termiņā nav 

samaksājis nosolīto cenu pilnā apmērā; 

7) ja izsoles objektu nosolījusi persona, kurai nav bijušas tiesības kļūt par izsoles 

dalībnieku. 
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Izsoles objekta nodošana 
48. Izsoles objekta nodošanas brīdī pircējs un RBF atbildīgais darbinieks paraksta pieņemšanas-

nodošanas aktu divos eksemplāros.  

49. Izsoles objekta nodošana pircējam notiek tikai pēc pirkuma līguma noslēgšanas un izsoles 

objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Ja izsoles objekts ir transportlīdzeklis, 

izsoles pieņemšanas-nodošanas akts tiek parakstīts pēc īpašumtiesību pārreģistrēšanas CSDD 

vai VTUA. 

50. Ja izsoles objekts ir transportlīdzeklis, pircējs veic īpašumtiesību pārreģistrāciju 10 darbdienu 

laikā no pirkuma līguma noslēgšanas. Pēc pircēja ierosinājuma, izsoles objekta 

pārreģistrācijas termiņš objektīvu apstākļu dēļ var tikt pagarināts, ja par to ir panākta 

savstarpēja vienošanās. 

51. Pircējs nopirkto izsoles objektu izņem no RBF teritorijas 14 dienu laikā no pirkuma līguma 

noslēgšanas. Ja izsoles objekts ir transportlīdzeklis – 14 dienu laikā no īpašumtiesību 

pārreģistrācijas. Beidzoties 14 dienu termiņam un ja pircējs nav ierosinājis pagarināt nopirktā 

izsoles objekta glabāšanas laiku RBF teritorijā objektīvu apstākļu dēļ, RBF ir tiesības 

piemērot maksu par izsoles objekta glabāšanu 5.00 EUR apmērā bez PVN par katru kavējuma 

dienu un pircējam ir pienākums veikt apmaksu saskaņā ar RBF rēķinu. Apmaksu veic pirms 

izsoles objekta izņemšanas no RBF teritorijas. 

Īpašie noteikumi 
52. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un 

rezultātus. 

53. Izsoles pretendents un izsoles dalībnieks visus ar izsoli saistītos maksājumus veic tikai no 

sava kredītiestādes konta. 

54. Saziņa notiek latviešu valodā. Uz izsoles dalībnieka norādīto e-pasta adresi nosūtītie 

dokumenti un paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darbdienā pēc to nosūtīšanas. 

55. Nosolītā cena ir apliekama ar PVN saskaņā ar darījuma brīdī Latvijas Republikā spēkā esošo 

PVN likmi. 

56. Ja izsoles objekts tiek pārdots citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam nodokļu 

maksātājam, PVN piemēro saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 138.panta 1.punktu. Papildus 

nosolītajai cenai pircējs iemaksā depozītu 21% apmērā no nosolītās cenas saskaņā ar RBF 

rēķinu. 

Depozītu atmaksā pēc tam, kad pircējs iesniedz pārdevējam šādus dokumentus: 

1) pircēja rakstveida paziņojums, ka izsoles objekts tiks izvests reģistrācijai uz citu 

Eiropas Savienības dalībvalsti. Paziņojumā norāda pircēja nosaukumu, reģistrācijas 

numuru, adresi, atbildīgās personas vārdu un uzvārdu, izsoles objekta reģistrācijas 

numuru, izsoles objekta izvešanas un ievešanas datumu; 

2) izsoles objekta reģistrācijas apliecību citā Eiropas Savienības dalībvalstī. 

Depozītu neatmaksā, ja pircējs līgumā noteiktajā termiņā pēc izsoles objekta iegādes nav 

iesniedzis minētos dokumentus. 

57. Izsoles pretendenti un izsoles dalībnieki piekrīt, ka RBF veic personas datu apstrādi, 

pārbaudot sniegto ziņu patiesumu. 

58. RBF ir izsoles ietvaros izsoles dalībnieka iesniegto fizisko personu datu pārzinis. Izsoles 

ietvaros RBF apstrādā šādas izsoles dalībnieku un to pilnvaroto personu, ka arī RBF 

apmeklētāju personas datu kategorijas: identifikācijas informācija, kontaktinformācija, 

informācija par maksājumiem, videoieraksts. 

59. RBF veic izsoles dalībnieku un interesentu personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt izsoles 

veiksmīgu norisi un tās rezultātu īstenošanu, izpildot uz RBF attiecināmus juridiskos 

pienākumus, ka arī īstenojot RBF leģitīmās intereses, tostarp: 

1) lai nodrošinātu interesentiem iespēju iepazīties ar izsoles objektiem; 

2) lai veiktu izsoles dalībnieku autorizēšanu un nodrošinātu izsoles norisi atbilstoši 

spēkā esošo ārējo un RBF iekšējo normatīvo aktu prasībām; 
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3) lai saņemtu atbilstoši izsoles noteikumiem RBF pienākošos maksājumus, veiktu 

izsoles objekta nodošanu izsoles uzvarētājam atbilstoši spēkā esošo ārējo un RBF 

iekšējo normatīvo aktu prasībām; 

4) lai nodrošinātu personu, mantas un nekustāmā īpašuma drošību, veicot 

videonovērošanu RBF teritorijā un tai pieguļošajā teritorijā; 

5) lai ievērotu citas no izsoles procesa izrietošās RBF leģitīmās intereses un 

normatīvajos aktos noteiktās prasības, veicot fizisko personu datu apstrādi atbilstoši 

RBF Klientu personas datu apstrādes principiem (https://rbflote.lv/lv/par/atbildiga-

uznemejdarbiba/) un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

60. RBF apstrādā un glabā izsoles procesā iegūtos personas datus atbilstoši spēkā esošo ārējo 

normatīvo aktu prasībām vai kamēr tas ir nepieciešams izsoles noteikumos noteikto personas 

datu apstrādes mērķu sasniegšanai. 

Izsoles rezultātu apstrīdēšana 
61. Sūdzību par izsoles komisijas darbībām var iesniegt RBF valdei rakstveidā, nosūtot to uz e-

pasta adresi: info@rbflote.lv. 

Izsoles rīkotāja rekvizīti 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 

Reģistrācijas numurs: 40103321893  

Juridiskā adrese: Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005  

Banka: Citadele banka AS, kods PARXLV22 Konts Nr. LV08PARX0013409650001 

Tālrunis: +371 66932616, e-pasts: info@rbflote.lv 

https://rbflote.lv/lv/par/atbildiga-uznemejdarbiba/
https://rbflote.lv/lv/par/atbildiga-uznemejdarbiba/
mailto:info@rbflote.lv
mailto:info@rbflote.lv

