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KUSTAMĀS MANTAS (TRANSPORTLĪDZEKĻU) IZSOLES NOTEIKUMI 

 
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dailes 

teātris”, turpmāk – TEĀTRIS, kustamās mantas – transportlīdzekļa atsavināšana, to pārdodot izsolē. 

2. Izsoles rīkotājs – Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris”, reģistrācijas Nr. 

40003783138, juridiskā adrese: Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001. 

3. Izsoles veids – pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot eiro. 

4. Izsoli organizē komisija, kas izveidota pamatojoties uz rīkojumu “Par kustamas mantas 

atsavināšanu”. 

5. Izsoles objekta apskates laiks un vieta: Pretendenti izsoles objektu var apskatīt darba dienās no 

plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (pārtraukums no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.00) klātienē, Brīvības ielā 75, 

Rīgā, iepriekš saskaņojot laiku ar TEĀTRA kontaktpersonu Jānis Matuzals, tālrunis: +371 

26314433; e-pasts: janis.matuzals@dailesteatris.lv. 

6. Izsoles noteikumu apskates laiks un vieta: Pretendenti izsoles noteikumus var apskatīt darba 

dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (pārtraukums no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.00) klātienē, 

Brīvības iela 75, Rīgā, iepriekš saskaņojot laiku ar TEĀTRA kontaktpersonu Jāni Matuzalu, tālrunis: 

+371 26314433; e-pasts: janis.matuzals@dailesteatris.lv vai TEĀTRA tīmekļvietnē – http:// 

www.dailesteatris.lv/lv/teatris/aktualitates/2020. 

7. Izsole tiek organizēta atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likumam un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam ar mērķi atsavināt 

kustamo mantu, kas nav nepieciešama TEĀTRA saimnieciskajā darbībā, par iespējami augstāku 

cenu atbilstoši tirgus apstākļiem, vienlaikus nodrošinot pircēju godīgu konkurenci. 

8. Izdevumus, kas saistīti ar izsoles objektu apskati un dalību izsolē, sedz pretendents. 

9. Publiskojamo informāciju par TEĀTRIS kustamās mantas izsoli komisija publicē vismaz 10 

dienas pirms izsoles TEĀTRA tīmekļvietnē – http:// 

www.dailesteatris.lv/lv/teatris/aktualitates/2020, un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” – 

http://www.vestnesis.lv. 

10. Dalībai izsolē iesniegtie dokumenti paliek Izsoles rīkotāja rīcībā un Izsoles dalībniekiem atpakaļ 

netiek atdoti. Dokumenti tiek uzglabāti (10 gadi) pēc Izsoles norises. 
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II. IZSOLES OBJEKTI UN NOSACĪTĀ CENA 
 

11. Izsoles objekts Nr. 1 – kravas furgons RENAULT TRAFIC, ar valsts reģistrācijas Nr. FE 5031 

(1. pielikums). 

12. Izsoles objektu nosacītā cena noteikta atbilstoši atsavināmās mantas vērtībai: 
 

Nr. 
p.k. 

Transportlīdzekļa 
veids 

Transportlīdzekļa 
marka, modelis 

Degvielas 
tips 

Valsts reģ. 
Nr. 

Izsoles nosacītā 
cena 

(EUR bez PVN) 

1. Kravas furgons RENAULT 
TRAFIC 

dīzelis 
FE 5031 495,87 

13. Izsoles objekts tiek izsolīts un tiks pārdots Izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu. 

14. Solīšana sākas no nosacītās cenas. Izsoles solis – ne mazāk kā 10% no attiecīgā objekta 

nosacītās izsoles cenas. 

15. Nosacītajā cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, taču darījumu rezultātā tiks 

piemērots Latvijas Republikā spēkā esošā PVN likme. 

 
III. NODROŠINĀJUMA APMĒRS UN IEMAKSAS KĀRTĪBA 

 
16. Nodrošinājums noteikts 10% apmērā no attiecīgā transportlīdzekļa nosacītās cenas. 

17. Nodrošinājums jāpārskaita līdz pieteikuma iesniegšanai uz šādu TEĀTRA norēķinu kontu: 

18. Izsoles uzvarētājam nodrošinājumu ieskaita pirkuma cenā. Pārējiem izsoles dalībniekiem 

nodrošinājumu atmaksā 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. 

AS Swedbank 

Konta Nr.: LV49HABA0001401053762 

Saņēmējs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris”, Reģ.Nr. LV40003783138 

Maksājuma mērķis: nodrošinājums dalībai kustamās mantas – transportlīdzekļa, izsolē 
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IV. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA 
 

19. Izsoles dalībnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt kustamo 

īpašumu Latvijas Republikā un kura reģistrējusies un izpildījusi citas saistības saskaņā ar šo 

noteikumu prasībām, un kurai nav un nevar rasties interešu konflikts saskaņā ar Latvijas Civillikuma 

2077. pantu. 

20. Izsoles dalībnieku reģistrāciju izsoles rīkotājs uzsāk pēc paziņojuma ievietošanas oficiālajā 

 izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Pieteikumu (2. pielikums) līdz 2020. gada 15. jūlija plkst. 10.30 

iesniedz TEĀTRA izsoles komisijai, nosūtot pa pastu uz adresi: Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001, 

vai nododot personīgi TEĀTRĪ darba dienās no 9.00-16.00 (pārtraukums no 12.00-13.00), iepriekš 

zvanot TEĀTRA kontaktpersonai. 

21. Pretendents piedāvājumu iesniedz katram izsoles objektam atsevišķi slēgtā aploksnē ar atzīmi, kurai 

izsolei tos iesniedz: 

 
22. Piedāvājumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam. 

23. Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atdoti atpakaļ. 

24. Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc noteikumos norādītā termiņa vai kuri nav noformēti tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiek 

vērtēti. 

25. Izsoles dalībnieks var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz izsoles dalībnieku no 

tālākas līdzdalības Izsolē. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek 

uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

26. Piedāvājumu reģistrācijas lapā, reģistrē saņemtos piedāvājumus to saņemšanas secībā, norādot 

saņemšanas datumu un laiku, kā arī izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, adresi un tālruni, bet 

juridiskām personām – juridiskās personas pilnu nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi un 

tālruni. 

27. Pretendents vienā piedāvājumā var pieteikties uz vienu vai uz vairākiem izsoles objektiem, katram 

objektam iesniedzot tikai vienu piedāvājuma variantu. 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris” 

Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001. 

Fiziska persona: vārds, uzvārds, adrese un tālrunis 

Juridiska persona: pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālrunis 

Piedāvājums atsavināmās kustamās mantas – transportlīdzekļa izsolei 

Izsoles identifikācijas Nr.: DT/2020/1-i 

Neatvērt pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. 
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28. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu 

valsts valodā. 

29. Visus piedāvājumus rakstiskai izsolei glabā slēgtās aploksnēs līdz izsolei. Izsoles rīkotājam nav 

tiesību līdz slēgtās aploksnēs iesniegto piedāvājumu atvēršanai izpaust ziņas citiem izsoles 

pretendentiem. 

V. IZSOLES NORISE 
 

30. Izsoles laiks un vieta (piedāvājumu atvēršana): 15.07.2020. plkst. 11.00, Brīvības ielā 75, Rīgā, 

LV-1001, 74. kabinets. 

31. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

32. Izsoles dalībnieks vai pilnvarotais dalībnieka pārstāvis, ierodoties uz izsoli, uzrāda maksājuma 

uzdevums par nodrošinājuma apmaksu, personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas 

apliecību). Pārstāvot fizisku personu, izsoles dalībnieks uzrāda pasi vai personas apliecību un līdz 

ar pieteikumu iesniegtās notariāli apliecinātās pilnvaras kopijas oriģinālu. 

33. Visus izsoles dalībnieku slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus atver izsoles noteikumu 

30. punktā noteiktajā laikā un vietā to iesniegšanas secībā. 

34. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem izveido piedāvāto cenu 

sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, nosauc visaugstāko cenu 

un personu, kas to nosolījusi un paziņo, ka izsole pabeigta. 

35. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko 

cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no klātesošajām personām, 

kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu. Mutiski piedāvājumi ir aizliegti. Ja neviens izsoles 

dalībnieks nav pārsolījis izsoles objekta sākuma cenu, izsoli atzīst par nenotikušu. 

36. Izsoles vadītājam ir tiesības izraidīt no telpas, kurā notiek izsole, pretendentu, kurš neievēro izsoles 

noteikumus un ar savām darbībām traucē izsoli. 

37. Ja izsoles komisijai nepieciešams papildus laiks piedāvājumu izvērtēšanai, tā izsoles dalībniekiem 

paziņo citu izsoles rezultātu paziņošanas laiku un vietu. 

38. Uzvarētājs piecu dienu laikā pēc  izsoles  rezultātu  apstiprināšanas  paraksta  pirkuma  līgumu (4. 

pielikums). 

39. TEĀTRIS valdes loceklis apstiprina izsoles rezultātus, un Izsoles komisija 2 (divu) darbdienu laikā 

pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavo un iesniedz Izsoles aktu (3. pielikums) TEĀTRA 

grāmatvedībai un nodrošina informācijas publicēšanu TEĀTRA tīmekļvietnē: TEĀTRA 

tīmekļvietnē – http:// www.dailesteatris.lv/lv/teatris/aktualitates/2020. 

40. Sūdzības par komisijas darbībām izsoles pretendents un dalībnieks var iesniegt TEĀTRA valdes 

loceklim. 
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VI. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN TRANSPORTLĪDZEKĻA SAŅEMŠANA 
 

41. Uzvarētājam jāsamaksā par nosolīto transportlīdzekli 5 (piecu) dienu laikā no rēķina saņemšanas. 

42. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Ja samaksa šajā termiņā nav veikta 

pilnā apmērā, uzskatāms, ka atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona 

atsakās no pirkuma tiesībām, par ko Izsoles rīkotājs rakstveidā paziņo visiem izsoles dalībniekiem 

un piedāvā transportlīdzekli pirkt pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu. 

43. Ja izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu, neveic maksājumus Noteikumu 

noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta pirkuma līgumu, uzskatāms, ka jaunais izsoles 

uzvarētājs ir atteicies pirkt transportlīdzekli, un izsole uzskatāma par nenotikušu. 

44. Ja izsoles uzvarētājs atsakās no nosolītā izsoles objekta vai noteiktajā termiņā neapmaksā pilnā 

apmērā nosolīto cenu, viņam jāsamaksā TEĀTRIM soda nauda 10% apmērā no nosolītās cenas ne 

vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no rēķina par soda naudu izsūtīšanas dienas. Ja soda nauda netiek 

samaksāta noteiktajā termiņā, izsoles uzvarētājam tiek liegta piedalīšanās turpmākajās 2 (divās) 

TEĀTRA organizētajās kustamās mantas (transportlīdzekļu) izsolēs. 

45. Visas izmaksas, kas saistītas ar izsolē pārdotā transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz attiecīgās 

kustamās mantas ieguvēja vārda un izvešanu no TEĀTRA teritorijas, sedz pircējs. 

46. TEĀTRIS 3(trīs) darbdienu laikā no izsoles akta (3. pielikums) parakstīšanas nosūta izsoles 

uzvarētājam elektroniski  sagatavoto  avansa  rēķinu  nosolītās  cenas  samaksai  uz  tā  pieteikuma  

veidlapā  (2. pielikums) norādīto e-pasta adresi. Rēķinā, kas sagatavots elektroniski, personas, kas 

izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). 

Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 

47. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis nosolīto cenu, 5(piecu) kalendāro dienu laikā no avansa rēķina 

saņemšanas dienas veic nosolītās cenas samaksu. Nosolītā cena tiks uzskatīta par saņemtu ar brīdi, 

kad tā ir pilnā apmērā ieskaitīta TEĀTRA norēķinu kontā. 

48. Pēc apmaksas apliecinājuma saņemšanas, TEĀTRIS noslēdz pirkuma līgumu (pielikums Nr.4) 

ar izsoles uzvarētāju vai nākamo solītāju 2 (divu) darba dienu laikā no nosolītās cenas 

samaksas saņemšanas. 

49. TEĀTRIS grāmatvedības darbinieki nodrošina 5(piecu) darbdienu laikā no nosolītās cenas samaksas 

saņemšanas: 

49.1. pamatlīdzekļu norakstīšanas akta sagatavošanu; 

49.2. transportlīdzekļa pieņemšanas – nodošanas akta (pielikums Nr.5) sagatavošanu divos 

eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru atdod izsoles uzvarētājam, bet otru eksemplāru 

uzglabā grāmatvedībā; 

49.3. akta sagatavošanu par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā pārreģistrācijas veikšanai CSDD, 

saskaņā ar CSDD prasībām; 

49.4. pavadzīmes sagatavošanu par izsoles objekta pārdošanu Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 
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50. Izsoles uzvarētājs iegādāto izsoles objektu var saņemt tikai pēc tā īpašumtiesību pārreģistrēšanas 

CSDD. 

51. Izsoles uzvarētājam nopirktais izsoles objekts pēc īpašumtiesību piereģistrēšanas CSDD ir 

jāizņem no TEĀTRA teritorijas ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā. Ja transportlīdzeklis 

atradīsies TEĀTRA teritorijā pēc noteiktā termiņa, Izsoles uzvarētājs maksā līgumsodu 7,00 

EUR (septiņi eiro, 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu. 

52. Ja izsoles objekti netiek realizēti izsolē, izsoles komisija ierosina TEĀTRA valdes loceklim pieņemt 

lēmumu par nerealizētā Izsoles objekta tirgus cenas samazināšanu, atkārtoti pieaicina neatkarīgu 

sauszemes transportlīdzekļu novērtējuma ekspertu, un organizē atkārtotu Izsoli(-es). 

53. Izsoles noteikumos neatrunātos jautājumus vai to darbības laikā spēku zaudējušos noteikumus 

nosaka saistošie ārējie normatīvie akti un citi spēkā esošie TEĀTRA iekšējie normatīvie akti un 

rīkojuma dokumenti. 

VI. Fizisko personu datu apstrāde 
 

54. Izsoles ietvaros Izsoles dalībnieka iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir TEĀTRIS. 

55. Fizisko personu datu apstrādes tiesiskais pamats – TEĀTRA leģitīmo (likumīgo) interešu 

ievērošana, kā arī personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei, iesniedzot izsoles rīkotājam 

personas datus, lai pieteiktos dalībai izsolē vai Izsoles objektu apskatei. Fiziskā vai juridiskā 

persona, kura iesniedz TEĀTRIM fiziskas personas datus, ir atbildīga par iesniedzamo datu 

apstrādes (iesniegšanas) tiesiskā pamata nodrošināšanu kā no savas puses Izsoles procesā un Izsoles 

rezultātu īstenošanas procesā iesaistīto fizisko personu datu pārzinis. 

56. Izsoles ietvaros TEĀTRIS apstrādā Izsoles dalībnieku un to pilnvaroto personu identifikācijas 

informāciju, kontaktinformāciju un informāciju par maksājumiem. 

57. TEĀTRIS veic Izsoles dalībnieku personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt Izsoles veiksmīgu 

norisi un tās rezultātu īstenošanu, izpildot uz valsts kapitālsabiedrību attiecināmus juridiskus 

pienākumus, kā arī īstenojot Izsoles rīkotāja leģitīmas intereses. 

58. TEĀTRIS apstrādā un glabā Izsoles procesā iegūtos personas datus, atbilstoši šajos Noteikumos 

noteiktajiem informācijas/dokumentu glabāšanas termiņiem, vai tik ilgi, cik to nosaka vai pieļauj 

spēkā esošie ārējie normatīvie akti, vai kamēr tas nepieciešams šajos Noteikumos noteikto personas 

datu apstrādes mērķu sasniegšanai. 

 
PIELIKUMĀ: 

 
1) Pielikums Nr. 1 “Izsoles objektu izklāsts”; 
2) Pielikums Nr. 2 “Pieteikuma veidlapa”; 
3) Pielikums Nr. 3 “Izsoles akts par transportlīdzekļa pārdošanu Izsolē”; 
4) Pielikums Nr. 4 “Pirkuma līgums”; 
5) Pielikums Nr. 5 “Transportlīdzekļa pieņemšanas – nodošanas akts”. 

 
Komisijas priekšsēdētājs J. Matuzals 

 
Komisijas      locekļi S.Runte 

 
 V.Šadris
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1. pielikums 
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris” 

KUSTAMĀS MANTAS (TRANSPORTLĪDZEKĻA) IZSOLES NOTEIKUMI 

Atsavināmās kustamās mantas – automašīnu izklāsts 
 

Izsoles objekts Kravas furgons Nr. FE 5031 

Tehniskā stāvokļa raksturojums Pirmās reģistrācijas datums: 27.07.2004 
Pēc odometra nobraukums, km: 352515 
Identifikācija VIN / reģ. apl. Nr: VF1FLBCD64Y051416 / FE 5031 
Dzinēja tilpums, cm3 /jauda, kW/ degvielas veids:1870 / 74/ dīzelis 
Krāsa: Sarkana 
Pilna masa, kg: 2990 
Pārnesumkārba: manuāla, 6 pakāpju 
Virsbūve: korozija, sīkas deformācijas, 
nepieciešams remonts. 
Krāsojums: bojāts korozijas un deformāciju vietās, nobrāzumi, 
nepieciešams remonts. 
Priekšējais vējstikls: bojāts, nepieciešama maiņa. 
Salons: parasta apdare, nolietojies atbilstoši ekspluatācijas intensitātei. 
Automašīnas dzinējs – bojāts (liels tehniskais sadilums – nepieciešams tā 
kapitālais remonts). 
Aizmugures kreisais lukturis sasists – nepieciešama maiņa. 
Komplektācija: 
Tonēti stikli (rūpnīcas oriģinālais tonējums), lukturu augstuma korektors, 
auduma apdares sēdekļi, CD atskaņotājs “PANASONIC CQ-C1011N” , 
signalizācija, imobilaizers, ABS, ASR, piekabes āķis u.c. 
Nolietojums atbilstošs transportlīdzekļa ekspluatācijas laikam, intensitātei un 
uzturēšanas kvalitātei. 
Piezīmes: nav veikta ikgadējā tehniskā apskate, nepieciešami finanšu 
ieguldījumi tās īstenošanai - iespējams, tie nav ekonomiski pamatoti. 
Sīkāki bojājumi un nepilnības var tikt atklāti tikai ar speciālām 
inženiertehniskās izpētes metodēm. Iespējami slēptie defekti. 

Pašreizējais izmantošanas un 
piemērotākais izmantošanas 
veids 

Kravas furgons - nevar piedalīties ceļu satiksmē pēc nozīmes bez 
papildus finanšu ieguldījumiem. 
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Pretendents: 

2. pielikums 
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris” KUSTAMĀS MANTAS 

(TRANSPORTLĪDZEKĻU) IZSOLES NOTEIKUMI 

PIETEIKUMS dalībai rakstiskā izsolē 

 
 

(Vārds, uzvārds / Nosaukums) 
 

(Personas kods / Reģistrācijas Nr.) 
 

(Deklarētā dzīvesvieta / juridiskā adrese) 
 

(Personas kods / Reģistrācijas Nr.) 
 

(Bankas rekvizīti) 
 

(Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu uz pilnvaras pamata*) 
 

1. Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesaku dalību uz šādu izsoles objektu izsoli ar šādu cenas piedāvājumu: 
 

(ieraksta Izsoles objekta marku, modeli un valsts reģistrācijas numuru) (cena EUR) 
2. Apliecinu, ka: 

- man ir skaidras un saprotamas manas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles noteikumos un 
normatīvajos aktos. Esmu iepazinies ar izsoles nolikuma, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, 
atzīstu to par pareizu, saprotamu un atbilstošu; 

- esmu iepazinies ar izsolāmā objekta - transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, un neizvirzu un apņemos 
arī nākotnē neizvirzīt nekādas pretenzijas pret izsoles rīkotāju saistībā ar transportlīdzekļa tehnisko 
stāvokli; 

- man ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma 
priekšmets, līguma noteikumi, un es piekrītu pildīt nolikumam pievienotajā līguma projektā 
noteiktos pienākumus; 

- visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un tā piedāvājumiem ir patiesas. 
3. Pielikumā pievienoju: 

 
1. Nodrošinājuma apmaksas apliecinājumu ¨ 

 

2. Pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (ja pieteikumu sniedz juridiskas personas 
pārstāvis) 

¨ 

 
3. Notariālā kārtībā apliecinātas pilnvaras kopiju (ja fizisku personu pārstāv pilnvarota 
persona) ar tiešu un nepārprotamu pilnvarojumu piedalīties Izsoles objekta izsolē, solīt par 
Izsoles objektu, nosolīt par Izsoles objektu Nosolīto cenu, iesniegt, parakstīt un saņemt 
visus nepieciešamos dokumentus, saistītus ar Izsoles objekta pirkuma noformēšanu. 

¨ 

 
4. PVN maksātāja numuru, ja fiziska persona ir saimnieciskās darbības veicējs un pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) maksātājs. 

¨ 

(citi pielikumi) 
5. ¨ 

 
 
 

(Vieta, datums) (paraksts) (paraksta atšifrējums) 
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3. pielikums 
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris” KUSTAMĀS MANTAS 

(TRANSPORTLĪDZEKĻU) IZSOLES NOTEIKUMI 
 

IZSOLES AKTS 
atsavināmās kustamās mantas - transportlīdzekļa pārdošanu izsolē 

Izsole notiek 20   . gada  .  , plkst.  .00, adresē: Brīvības iela 75, Rīga. 

Izsoli rīko Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris”, reģ. NrLV40003783138, 

adrese: Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001, Izsoles komisija.  

Izsole notiek pamatojoties uz TEĀTRA rīkojumu “Par kustamas mantas atsavināšanu”. 
 
Tiek izsolīts transportlīdzeklis (automašīna) –  . 

marka, modelis, valsts reģistrācijas numurs 
 

Transportlīdzekļa novērtējums: EUR  (  ), 
summa vārdos 

 
Izsoles nosacītā cena: EUR  (  ). 

summa vārdos 
 

Uz Izsoli ieradies/-ušies:  Izsoles dalībnieks/ -i. 
skaits vārdos 

 
Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus: 

 
Nr. p.k. Vārds, uzvārds/ 

nosaukums 
Personas kods/ 

Uzņēmuma reģistrācijas 
Nr. 

Izsoles dalības pamatojums 
(Izsoles dalībnieks vai tā 

pilnvarota persona) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
Nosolītā cena, Izsoles uzvarētājs un iepriekšējais solītājs: 

 
 

Nr. p.k. 
Izsoles dalībnieks 

(vārds, uzvārds/ nosaukums, tā izsoles reģistrācijas 
numurs) 

 
Nosolītā cena 

1.   EUR 
2.   EUR 

 
Augstāko cenu EUR  (  ) 

summa vārdos 
ir nosolījis  . Izsoles dalībnieks  ,  , 

Nr. p.k. vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/ reģ. numurs 
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4. pielikums 
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris” KUSTAMĀS MANTAS 

(TRANSPORTLĪDZEKĻU) IZSOLES NOTEIKUMI (41. punkts) 
 

Pirkuma līgums Nr.  (projekts) 
 

Rīgā, 2020. gada __.__________   
 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris”, vienotais reģistrācijas Nr. LV40003783138, 
juridiskā adrese: Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001, turpmāk tekstā saukta - Pārdevējs, kuru, pamatojoties 
uz statūtiem pārstāv valdes loceklis__________________, no vienas puses, un ___________________,   
vienotais  reģistrācijas  Nr.__________________vai  personas  kods___________ - _______________, 
tās  personā, kas darbojas uz  pamata, turpmāk – Pircējs, no otras puses, 
turpmāk abi kopā saukti Puses, atsevišķi – Puse, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo: 

 
1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk izsoles objektu marka, gads, reģistrācijas Nr.  , turpmāk – 

Transportlīdzeklis. 
2. Transportlīdzekļa pārdošanas tiesiskais pamats ir 20    . gada  .  izsoles akts par Pārdevēja 

atsavināmās kustamās mantas - automašīnas marka, reģistrācijas Nr.   pārdošanu izsolē. 
3. Puses vienojas, ka Transportlīdzekļa pirkuma maksa ir Līguma 2. punktā minētājā izsolē Pircēja 

nosolītā cena, t. i. EUR  (  eiro,  centi), turpmāk – Pirkuma maksa. 
4. Pārdevējs apliecina, ka Pircējs ir samaksājis Pirkuma maksu, pamatojoties uz Pārdevēja rēķinu. 
5. Visus Transportlīdzekļa pirkšanas izdevumus, t.sk. izdevumus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa 

īpašuma tiesību pārejas noformēšanu valsts institūcijās, sedz Pircējs. 
6. Puses vienojas, ka Transportlīdzeklis tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir Līguma noslēgšanas brīdī. 

Pircējs apliecina, ka ir uzmanīgi iepazinies ar Transportlīdzekļa stāvokli, ekspluatācijas vēsturi, 
aprīkojumu un komplektāciju pirms Līguma noslēgšanas un atzīst to par atbilstošu savām prasībām 
un Pirkuma maksai. Pārdevējs nesniedz Transportlīdzeklim jebkādas garantijas un neatbild par tā 
trūkumiem. 

7. Puses vienojas, ka īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli pāriet Pircējam ar tā pārreģistrācijas brīdi 
Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā (turpmāk - CSDD). 

8. Puses vienojas, ka Transportlīdzeklis tiek nodots pēc tās pārreģistrācijas CSDD uz Pircēja vārda. 
Transportlīdzekļa nodošana notiek Pārdevēja darba laikā. 

9. Puses vienojas nodot Transportlīdzekli Pircējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no tā 
pārreģistrācijas CSDD uz Pircēja vārda, noformējot nodošanu ar abpusēji parakstītu pavadzīmi un 
Transportlīdzekļa pieņemšanas - nodošanas aktu. 

10. Ja Pircēja vainas dēļ Transportlīdzeklis nav nodots Līguma 9. punktā noteiktajā termiņā, Pircējs maksā 
līgumsodu EUR 7,00 (septiņi eiro, 00 centi) par katru dienu, kas pārsniedz noteikto Transportlīdzekļa 
nodošanas termiņu. 

11. Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Visus strīdus 
un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā 
neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc uzaicinājuma par 
sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts 
tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12. Līgums ir parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapaspuses, katrai Pusei pa vienam. 
13. Pušu rekvizīti un paraksti: 
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5.pielikums 
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris” KUSTAMĀS MANTAS (TRANSPORTLĪDZEKĻU) 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

 

TRANSPORTLĪDZEKĻA PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS 
 

Rīgā, 2020.gada_____.____________ 
 
 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris”, vienotais reģistrācijas Nr. LV40003783138, 
juridiskā adrese: Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001, turpmāk tekstā saukta - Pārdevējs, kuru, pamatojoties 
uz statūtiem,  pārstāv valdes loceklis____________________________________, no vienas puses, un 
  , vienotais reģistrācijas Nr.  vai personas kods  , 
tās  personā, kas darbojas uz  pamata, turpmāk – Pircējs, no otras puses, 
turpmāk – Pircējs, no otras puses, pamatojoties uz 20    . gada        .  līguma Nr.    
9. punktu, paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts) par turpmāk minēto: 

 
1. Parakstot  Aktu,  Pārdevējs  apliecina,  ka  atbilstoši  20  . gada       .  Izsoles rezultātiem 

Pircējs   ir   samaksājis   nosolīto summu  EUR  (  euro,  centi). 
Pārdevējam nav iebildumu vai pretenziju pret Pircēju šajā sakarā. 

2. Pārdevējs nodod, bet Pircējs pieņem īpašumā lietotu transportlīdzekli transportlīdzekļa marka, 
modelis, valsts reģistrācijas numurs, Pircējam labi zināmā tehniskā stāvoklī, par ko nākotnē netiks 
celtas pretenzijas pret Pārdevēju. 

3. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros un izsniegts Pircējam un Pārdevējam katram 
pa vienam eksemplāram. Abiem Akta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, un tas ir 20 . gada 
        .  līguma Nr.  neatņemama sastāvdaļa. 

 
Pušu rekvizīti un paraksti: 


