APSTIPRINĀTS
ar VSIA “Latvijas Televīzija”
21.06.2022. rīkojumu Nr. 49/1-3
VSIA „Latvijas Televīzija” transportlīdzekļa

IZSOLES NOTEIKUMI
(pirmā rakstiskā izsole)
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta VSIA “Latvijas Televīzija”
(turpmāk– Latvijas Televīzija) kustāmās mantas – kravas furgona IVECO (turpmāk automašīna) – pārdošana rakstiskā izsolē saskaņā ar 2022. gada 21.jūnija Latvijas Televīzijas
valdes lēmumu Nr. 23/1-12 un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteikumiem.
1.2. Latvijas Televīzijas kustamā manta – kravas furgons IVECO, reģistrācijas numurs MU1616, šasijas numurs ZCFA80C1102389288, pirmā reģistrācija – 30.08.2002, motora tilpums –
3920 cm3, pilna masa 10 000 kg, degvielas tips – dīzeļdegviela, krāsa – balta, veids – kravas
furgons, nobraukums – 255000 km.
1.3. Izsoles priekšmetu var apskatīt Rīgā, Zaķusalas krastmalā 33 darba dienās no plkst. 9:00
līdz plkst. 17:00, iepriekš piesakoties pa tālruņa Nr. 29266670.
1.4. Izsole notiks Latvijas Televīzijas ēkā Rīgā, Zaķusalas krastmalā 33, 2022. gada 02.augustā,
plkst. 13.00.
1.5. Izsoles veids – pirmā rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
1.6. Sākuma cena un nodrošinājuma summa: automašīnas izsoles sākumcena ir 2400.00 EUR
(divi tūkstoši četri simti eiro), ieskaitot PVN. Nodrošinājuma summa ir 10% no automašīnas
izsoles sākumcenas – 240.00 EUR (divi simti četrdesmit eiro) apmērā. Nodrošinājums uzskatāms
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir pārskaitīta uz Latvijas Televīzijas bankas kontu ar
norādi „Nodrošinājums izsolei”. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu datumā, kas norādīts
maksājuma uzdevumā.
1.7. Izsoles minimālais solis ir 50,00 EUR (piecdesmit eiro) apmērā. Iesniedzot piedāvājumu,
maksimālais solis nav ierobežots.
1.8. Izsoli organizē un rīko Latvijas Televīzijas izveidota izsoles komisija (turpmāk – Izsoles
komisija).
2. Informācijas publicēšanas kārtība
2.1.Izsoles sludinājums tiek publicēts Latvijas Televīzijas interneta mājas lapā
https://ltv.lsm.lv/lv/izsoles un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
2.2. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpauž līdz izsoles sākumam.
3. Izsoles dalībnieks un piedāvājumā iesniedzamie dokumenti
3.1. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā automašīnu.
3.2. Lai piedalītos izsolē, izsoles dalībniekam ir jāiesniedz rakstisks piedāvājums, kurā jāiekļauj
šādi dokumenti:
3.2.1. pieteikums (aizpildīts 1.pielikums), kurā norādīta piedāvātā cena par automašīnu un, kas
apliecina gatavību iegādāties automašīnu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
3.2.2. nodrošinājuma summas samaksas apliecinošs dokuments;
3.2.3. juridiskai personai – juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties
uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments;
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3.2.4. fiziskai personai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtība
apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu.
3.3. Piedāvājuma dokumenti ievietojami slēgtā iepakojumā (aploksnē) ar norādi:
“PIETEIKUMS
automašīnas izsolei
Neatvērt līdz 2022. gada 02.augusta plkst. 13.00
Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, kontakttālruņa Nr.”
3.2. Visi dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, jāiesniedz minētā
dokumenta notariāli apliecināts tulkojums. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie
noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko dokumentu prasībām.
3.3. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc šo noteikumu 3.5. punktā norādītā termiņa, tad
piedāvājums neatvērtā veidā tiek atgriezts tā iesniedzējam.
3.4. Izsoles dalībnieka pilnvarnieka atsaukšana vai aizstāšana ar citu pilnvarnieku stājas spēkā
brīdī, kad iesniegts attiecīgs dokuments.
3.5. Izsoles dalībnieks piedāvājumu iesniedz līdz 2022. gada 02.augusta plkst. 13.00 darba
dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 Latvijas Televīzijas ēkā Rīgā, Zaķusalas krastmalā 33, LV-1050
(iepriekš piezvanot pa tālruņa Nr. 20000414 vai Nr. 67213875) vai nosūtot pa pastu uz iepriekš
minēto adresi. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, tad par piedāvājuma nogādāšanu līdz šajā
punktā norādītajam termiņam atbildīgs ir izsoles dalībnieks.
4. Izsoles komisija
4.1. Izsoles komisiju četru locekļu sastāvā ieceļ Latvijas Televīzijas valde, nosakot Izsoles
komisijas priekšsēdētāju no Izsoles komisijas locekļu vidus.
4.2. Izsoles komisija rīko un organizē izsoli.
4.3. Izsoles noteikumos nenoregulētus jautājumus, izlemj Izsoles komisija, balsojot ar vienkāršu
balsu vairākumu.
4.4. Izsoles komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz 3 (trīs) komisijas
locekļi.
4.5. Izsoles komisijas locekļi, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai
atsevišķu uzdevumu piedalās izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt izsoles
dalībnieki, kā arī nedrīkst būt citu izsoles dalībnieku pārstāvji.
4.6. Latvijas Televīzijas darbinieki un Izsoles komisija līdz izsoles sākumam nedrīkst izpaust
izsoles dalībnieku skaitu un jebkādas ziņas par izsoles dalībnieku.
5. Izsoles dalībnieku piedāvājuma iesniegšanas kārtība
5.1. Izsoles dalībnieks var iesnieg piedāvājumu pēc paziņojuma publicēšanas Latvijas Televīzijas
mājas lapā https://ltv.lsm.lv/lv/izsoles.
5.2. Izsoles dalībnieka piedāvājums tiek reģistrēts izsoles piedāvājumu reģistrā, kurā norāda šādu
informāciju:
5.2.1. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, adresi un kontakttālruņa Nr.;
5.2.2. piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un veidu.
6. Izsoles piedāvājumu atvēršana
6.1. Epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole
notiek bez izsoles dalībnieku klātbūtnes.
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6.2. Izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem vada Izsoles komisijas priekšsēdētājs vai cits viņa
nozīmēts Izsoles komisijas loceklis (turpmāk – Izsoles vadītājs).
6.3. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir slēgta.
6.4. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un
rezultātus.
6.5. Izsoles dienā un stundā rakstiskos izsoles piedāvājumus slēgtās aploksnēs novieto izsoles
telpā redzamā vietā uz galda.
6.6. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Izsoles komisijas
locekļa vārdu un uzvārdu, raksturo izsolāmo mantu, izsoles kārtību.
6.7. Izsoles vadītājs izsoles piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc katra izsoles
piedāvājuma atvēršanas Izsoles vadītājs nosauc izsoles dalībnieku, izsoles piedāvājuma
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī izsoles dalībnieka piedāvāto cenu, no iesniegtajiem
piedāvājumiem aizpilda piedāvāto cenu sarakstu (2.pielikums). Visi Izsoles komisijas locekļi
parakstās uz izsoles piedāvājumiem.
6.8. Izsoles gaitu protokolē Izsoles komisijas protokolists. Izsoles protokolu paraksta visi Izsoles
komisijas locekļi.
6.9. Pēc visu izsoles piedāvājumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles
noteikumu prasībām, Izsoles komisija noraida nederīgos izsoles piedāvājumus, atzīmējot to
izsoles protokolā.
6.10. Izsoles komisija ir tiesīga papildus pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Izsoles
dalībnieka piedāvājums tiek noraidīts, ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas
ziņas.
6.11. Ja izsolei iesniegti divi vai vairāki izsoles dalībnieku piedāvājumi ar vienādu automašīnas
pirkuma maksu, par izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš pirmais iesniedzis
piedāvājumu
6.12. Ja uz izsolei ir iesniegts tikai viens piedāvājums, izsoli atzīst par notikušu un slēdz pirkuma
līgumu par izsoles dalībnieka piedāvāto cenu, ja ir nosolīts vismaz izsoles noteikumu 1.7. punktā
noteiktais izsoles minimālais solis no sākumcenas.
6.13. Izsoles vadītājs nosauc izsoles dalībnieku, kurš nosolījis augstāko cenu un ieguvis tiesības
slēgt pirkuma līgumu (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kas tiek norādīts izsoles protokolā.
7. Lēmums par izsoles uzvarētāju un pirkuma līguma slēgšanu
7.1. Izsoles komisija paraksta izsoles protokolu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles.
7.2. Piedāvātā augstākā cena par nosolīto mantu izsoles uzvarētājam jāsamaksā 7 (septiņu)
dienu laikā no izsoles dienas, attiecīgo summu ieskaitot Latvijas Televīzijas bankas kontā.
Nosolītāja iemaksātā nodrošinājuma summa (noteikumu 1.6. punkts) tiek ieskaitīta pirkuma
summā, savukārt pārējo izsoles dalībnieku, iemaksātie nodrošinājumi tiek atmaksāti 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc izsoles.
7.3. Ja izsoles uzvarētājs 7.2.punktā noteiktā termiņā nav samaksājis piedāvāto augstāko cenu,
tad Izsoles komisija ir tiesīga par izsoles uzvarētāju atzīt izsoles dalībnieku ar nākamo lielāko
piedāvāto cenu.
7.5. Izsoles komisijas lēmums tiek paziņots visiem izsoles dalībniekiem, kuri iesnieguši
piedāvājumus
izsolei,
un
tiek
publicēts
Latvijas
Televīzijas
mājas
lapā
https://ltv.lsm.lv/lv/izsoles.
7.6. Izsoles rezultātus Latvijas Televīzijas valde apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visas
automašīnas pirkuma summas samaksāšanas. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu datumā, kas
norādīts maksājuma uzdevumā.
7.7. Pirkuma līgums tiek noslēgts, parakstot līgumu, 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
7.8. Nokavējot noteikto 7.2. punktā noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē
samaksāto nodrošinājumu.
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8. Nenotikusi un spēkā neesoša izsole
8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu vai nesekmīgu un tās rezultāti par spēkā neesošiem, ja:
8.1.1. noteiktajā laikā nav saņemts neviens piedāvājums;
8.1.2. izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu, un nākamais augstākās cenas piedāvātājs
atsakās no pirkuma līguma noslēgšanas vai pirkuma maksas veikšanas;
8.1.3. nav pārsolīta izsoles sākumcena par noteikto soli (noteikumu 1.7. punkts) vai arī nosolītājs
nav samaksājis nosolīto cenu;
8.1.4. ja izsolei nav reģistrējies neviens dalībnieks.
8.2. Sūdzību par Izsoli, Izsoles komisijas darbībām izsoles dalībnieks var iesniegt Latvijas
Televīzijas valdei Rīgā, Zaķusalas krastmalā 33, LV – 1050 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.
Sūdzību Latvijas Televīzijas valde izskata 7 (septiņu) dienu laikā no tās iesniegšanas. Ja izskatot
sūdzību, izsoles norisē tiek konstatēta atkāpe no Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
vai šajos noteikumos noteiktās izsoles kārtības, valde neapstiprina izsoles rezultātus.
8.3. Pretenzijas par to, ka Izsoles komisija nepareizi noraidījusi kādu izsoles dalībnieku, var
pieteikt tikai izsoles dalībnieki.
8.4. Pretenzijas pēc pirkuma līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas,
netiek pieņemtas.
8.5. Izsoles dalībnieks apzinās izsolē pārdodamā priekšmeta izskatu un tehnisko stāvokli, kāds
tas ir uz izsoles dienu.
8.6. Latvijas Televīzija neuzņemas nekādas garantijas un saistības par pārdotā priekšmeta
kvalitāti vai tehnisko stāvokli.
9. Personu datu aizsardzība
9.1. Datu pārzinis ir VSIA „Latvijas Televīzija”, reģistrācijas Nr. 40003080597, juridiskā adrese:
Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050, kas veic personu datu apstrādi Izsoles veikšanas
nolūkam.
9.2. Papildu informāciju par personu datu apstrādi var iegūt VSIA „Latvijas Televīzija” tīmekļa
vietnes http://www.ltv.lsm.lv/lv/ sadaļā Ilgtspējīga attīstība – Datu aizsardzība.
10. Latvijas Televīzija rekvizīti
VSIA „Latvijas Televīzija”
Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV – 1050
Reģ. Nr. 40003080597
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: Nr. LV54HABA0001408045529
11. Pielikumi
1. pielikums – PIETEIKUMA VEIDLAPA;
2. pielikums – IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS UN PIEDĀVĀTĀS CENAS
SARAKSTS;
3. pielikums – PIRKUMA – PĀRDEVUMA LĪGUMS (Projekts).

4

1.pielikums
PIETEIKUMA VEIDLAPA
1. Piesaku dalību uz šādu objektu izsoli: _________________________________________
(ieraksta Izsoles objekta marku, modeli un valsts reģistrācijas numuru)

2. Ziņas par izsoles dalībnieku:
2.1.
(vārds, uzvārds; jurid.pers. – nosaukums)

2.2.
(personas kods; jurid.pers. – uzņēmuma reģistrācijas Nr.)

2.3.
(juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta, telefona Nr.)

2.4.

Norēķinu konta Nr.:

Bankas nosaukums:

3. Ziņas par pieteikuma iesniedzēju (nav jāaizpilda, ja iesniedz izsoles dalībnieks):
3.1.
(vārds, uzvārds)

(personas kods)

(dzīvesvietas adrese, kontaktu tālr.)

3.2.
(informācija par pilnvarojumu: izsniegšanas vieta, datums, Nr.)

Rakstiskā izsolē vēlos iegādāties kustamo mantu – kravas furgonu IVECO, reģistrācijas numurs MU1616. Piedāvāju šādu pirkuma maksu ________ 1 EUR ar pievienotās vērtības nodokli
(___________________________________________________________________________________).
summa vārdiem

Ar savu parakstu apliecinu, ka:
a) ar VSIA “Latvijas Televīzija” transportlīdzekļa izsoles noteikumiem esmu iepazinies (-usies), to
nosacījumiem piekrītu;
b) izsoles objektu faktiskais stāvoklis man ir zināms;
c) pieteikumu esmu aizpildījis (-usi) precīzi, tajā esmu sniedzis (-gusi) patiesas ziņas.
Pieteikumam pievienoju:
- nodrošinājuma summas samaksas apliecinošs dokuments;
- izsoles dalībnieka izsniegtu pilnvaru (oriģināls), ja attiecināms;

( vārds, uzvārds, paraksts)

Rīgā, 2022. gada “____.“ _________

1

Pirkuma maksa nevar būt mazāka par automašīnas sākuma cenu un minimālo soli jeb 2400,00 EUR.
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2. pielikums
IZSOLES DALĪBNIEKU UN PIEDĀVĀTO CENU SARAKSTS
Rīgā, 2022. gada “____.“ _________

Piedāvājuma
Izsoles dalībnieka
iesniegšanas/iesūtīšanas vārds, uzvārds, p.k.
laiks
vai nosaukums, reģ.
Nr. un solītāja
vārds, uzvārds

Izsoles dalībnieka piedāvātā cena

Piezīmes
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3. pielikums
PIRKUMA – PĀRDEVUMA LĪGUMS (projekts)
Rīgā

2022. gada __. ______

VSIA „Latvijas Televīzija”, reģ. Nr. 40003080597, tās valdes priekšsēdētāja Ivara
Priedes personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata, turpmāk – Televīzija, un
____________________________, __________________________, turpmāk tekstā –
Pircējs,
Televīzija un Pircējs kopā turpmāk – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, noslēdz šādu
līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Televīzija pārdod, bet Pircējs pērk Televīzijai piederošo automašīnu – kravas furgonu
IVECO, reģistrācijas numurs MU-1616, šasijas numurs ZCFA80C1102389288,
2002. izlaiduma gads, turpmāk – Automašīna.
2. Automašīnas pirkuma summa ir _________ EUR (___________________________ eiro
un ____________centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens
procents), ieskaitot nodrošinājuma naudu 240,00 EUR apmērā. Pircējs uz Televīzijas
bankas norēķinu kontu 2022. gada __. _________ ir pārskaitījis 240,00 EUR kā
nodrošinājuma naudu par piedalīšanos izsolē, kas saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek
ieskaitīta pirkuma summā, un saskaņā ar izsoles noteikumiem Pircējam 7 (septiņu) dienu
laikā no izsoles dienas ir jāieskaita Pārdevēja kontā _____ EUR kā pirkuma summu. Par
norēķinu dienu tiek uzskatīts datums, kas fiksēts uz Pircēja bankas pārskaitījuma
apstiprinoša dokumenta (maksājuma uzdevums).
3. Ar automašīnas tehnisko un vizuālo stāvokli Pircējs ir iepazinies un tas Pircējam ir
zināms. Pircējam nav pretenziju pret automašīnas tehnisko un vizuālo stāvokli.
4. Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz Automašīnu līdz ar Līguma un Pieņemšanas –
nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi.
5. Automašīnas pārreģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā, turpmāk – CSDD, veic un
ar to saistītos izdevumus apmaksā Pircējs.
6. Televīzija apliecina, ka Automašīna ir tās īpašums, kas nav apgrūtināts, un Televīzija ir
tiesīga to atsavināt.
7. Televīzija pilnvaro Autotransporta nodaļas vadītāju Paulu Juhanosnu parakstīt
Pieņemšanas un nodošanas aktu.
8. Pārējās Līdzēju tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
9. Strīdi, kas radušies starp Līdzējiem Līguma izpildes gaitā, ir izskatāmi savstarpēji
vienojoties. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas
tiesā.
10. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi var stāties spēkā tikai Līdzējiem rakstiski
vienojoties.
11. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, kā arī
Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā
noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu
apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta
un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
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12. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai un
abpusējai saistību izpildei.
13. Līgums ir sagatavots uz 2 (divām) lapaspusēm 3 (trīs) eksemplāros un glabājas pa 1
(vienam) eksemplāram pie katra no Līdzējiem un 1 (viens) eksemplārs pie CSDD.
Līdzēju rekvizīti un paraksti
VSIA “Latvijas Televīzija”
Zaķusalas krastmalā 33,
Rīgā, LV – 1050
Reģ.Nr. LV40003080597
AS Swedbank
Konts: LV54HABA0001408045529
Kods: HABALV22

______________________________
I.Priede, valdes priekšsēdētājs
uz prokūras pamata

_________
Reģ.Nr.
Konts:
Kods:

_______________________________
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PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
Rīga

2022.gada __._______

Saskaņā ar 2022.gada __._______ Pirkuma–pārdevuma līgumu starp VSIA „Latvijas
Televīzija” un ____________________ par automašīnas kravas furgona IVECO, reģistrācijas
numurs MU-1616, šasijas numurs ZCFA80C1102389288, 2002. izlaiduma gads, pārdošanu,
mēs, apakšā parakstījušies:
VSIA „Latvijas Televīzija” Autotransporta nodaļas vadītājs Pauls Juhansons un
__________________________________________ sagatavojām šo aktu par to, ka saskaņā ar
minēto Pirkuma – pārdevuma līgumu un _______________________ veikto automašīnas
pirkuma
summas
apmaksu
2022. gada
__.________
Televīzija
nodod,
bet
________________________________________ pieņem savā īpašumā minēto automašīnu.
___________________________ nav pretenziju pret automašīnas tehnisko un vizuālo stāvokli.

Nodeva:

Pieņēma:

______________________________
P.Juhansons

_______________________________
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