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APSTIPRINĀTI 
ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” 
valdes 2020.gada 11.marta 
lēmumu Nr. 14/4-2020 

 
TEP70 sērijas pasažieru dīzeļlokomotīvju pārdošanas noteikumi 

 
Šie noteikumi nosaka divu TEP70 sērijas dīzeļlokomotīvju pārdošanas kārtību. Noteikumi ir 

izdoti, pamatojoties uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes 2020.gada 21.janvara lēmumu Nr.4/1-
2020 un saskaņā ar “Kustamās mantas atsavināšanas noteikumiem” (apstiprināti ar valdes 2016.gada 
13.aprīļa lēmumu Nr.21/3-2016). 
 Mantas pārdošanu organizē pastāvīgā kustamās mantas izsoles komisija (izveidota ar valdes 
2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.11/4-2020), turpmāk – komisija. 
 

INFORMĀCIJA PAR PĀRDODAMO KUSTAMO MANTU 
 
1. Mantas nosaukums, īss raksturojums, atrašanās vieta, īpašnieks  
1.1. Divu TEP70 sērijas pasažieru dīzeļlokomotīves, turpmāk kopā/atsevišķi arī – Manta: 

Sērija Numurs SAP numurs Izlaiduma gads 
Noskrējiens kopējais 

(km) 

TEP70 0233 251 0000 00125 1990 1815148 

TEP70 0252 251 0000 00128 1991 1673749 

1.2. Mantas īpašnieks ir SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, turpmāk arī - pārdevējs, vienotais 
reģistrācijas numurs 40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV- 1050.  
1.3. Manta atrodas Lokomotīvju ielā 35, Rēzeknē, pārdevēja Rēzeknes rezerves bāzes teritorijā. 
 
2. Norāde par Mantas apgrūtinājumiem 
Manta nav apgrūtināta ar lietu tiesībām vai parādiem. 

 
3. Izsoles dalībnieku (solītāju) reģistrācija 
3.1. Par izsoles dalībnieku (solītāju) var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura vēlas iegādāties Mantu, 
bet par izsoles dalībnieku (solītāju) tiks uzskatīta persona, kura būs pārdevējam iesūtījusi (iesniegusi) 
atbilstošu pieteikumu par dalību izsolē (Noteikumu pielikums Nr.2) (t.sk. visus dokumentus, kas 
apliecina, ka uz izsoles dalībnieku (solītāju) nav attiecināmi šo Noteikumu pielikumā Nr.3 minētie 
izsoles dalībnieku izslēgšanas nosacījumi), būs veikusi pirkuma nodrošinājuma pārskaitījumu uz 
pārdevēja kontu un kura pēc komisijas izvērtējuma tiks atzīta par atbilstošu dalībai izsolē un tiks 
reģistrēta izsoles dalībnieku (solītāju) reģistrā, un kurai pārdevējs būs nosūtījis uzaicinājumu 
piedalīties izsolē. Komisija ir tiesīga nepieļaut personas dalību izsolē, ja uz personu būs attiecināms 
vai tiks konstatēts kaut viens no izsoles dalībnieku izslēgšanas nosacījumiem. Šajā gadījumā 
pārdevējs nosūtīs Izsoles dalībniekam atteikuma paziņojumu, pamatojot savu atteikuma iemeslu. 
Izsoles dalībnieku reģistrs ir konfidenciāla informācija līdz izsoles sākuma brīdim.  
3.2. Pieteikums par dalību izsolē jāiesniedz līdz sludinājumā par Mantas pārdošanu izsolē norādītajam 
termiņam. 

MANTAS PĀRDOŠANA 
4. Mantas pārdošanas metode 
4.1. Manta tiek pārdota mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi 
reģistrētie izsoles dalībnieki, vai bez izsoles (vairāksolīšanas) ja uz Mantas izsoli ir ieradies tikai viens 
reģistrētais izsoles dalībnieks (Noteikumu 13. punkts). 
4.2. Manta ir sadalīta Lotēs pa vienai dīzeļlokomotīvei katrā lotē, katrai Lotei ir noteikta šāda izsoles 
sākuma cena (bez PVN) (skatīt 5.punktu); 
4.3. Izsoles procedūras valoda – latviešu un/vai krievu. Izsoles akts tiek noformēts latviešu un/vai 
krievu valodā. 
 
5. Mantas izsoles sākumcena  

Lotes 
numurs 

Lotes sastāvs Lotes sākumcena 
(bez PVN)  

Lote Nr.1 TEP70 sērijas dīzeļlokomotīves ar Nr. 0233 EUR 67137,00 

Lote Nr.2 TEP70 sērijas dīzeļlokomotīves ar Nr. 0252 EUR 79763,00 

 
6. Izsoles solis 
6.1. Minimālais izsoles solis ir noteikts EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro). 
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7. Pirkuma nodrošinājums 
7.1. Personas, kuras vēlas piedalīties Mantas izsolē, iemaksā pārdevēja kontā pirkuma 
nodrošinājumu EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro). 
7.2. Pirkuma nodrošinājums ir iemaksājams šādā SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, vienotais 
reģistrācijas Nr.40003788351, norēķinu kontā: LV67NDEA0000084909460, Luminor Bank AS Latvijas 
filiāle, SWIFT kods NDEALV2X līdz 8.2.3.punktā noteiktajam izsoles dalībnieka (solītāja) pieteikuma 
iesniegšanas un pirkuma nodrošinājuma iemaksas datumam (noteiktajā datumā pirkuma 
nodrošinājuma iemaksai obligāti jābūt fiksētai pārdevēja norēķinu kontā). Iemaksas mērķis: “TEP70 
sērijas dīzeļlokomotīvju pirkuma nodrošinājums”. Izsolē var piedalīties tikai tas izsoles dalībnieks 
(solītājs), kas veicis pirkuma nodrošinājuma iemaksu pilnā apmērā un norādīts pārskaitījuma 
dokumentā. 
 
8. Informācija par sludinājuma publicēšanu 
8.1. Sludinājumu par Mantas pārdošanu izsolē publicē VAS „Latvijas dzelzceļš” mājas lapā www.ldz.lv 
(LV un RUS versijā) . Sludinājumam tiek pievienoti “divu TEP70 sērijas dīzeļlokomotīvju pārdošanas 
noteikumi”. Pārdevējs ir tiesīgs pēc sava ieskata publicēt paziņojumu par Mantas pārdošanu izsolē 
jebkuros citos saziņas līdzekļos, tai skaitā informēt par izsoli iespējamos izsoles dalībniekus.  
8.2. Sludinājumā tiek norādīts: 
8.2.1. Mantas īss raksturojums, atrašanās vietas adrese; 
8.2.2. kur un kad var iepazīties ar Mantas novērtējumu un Mantu; 
8.2.3. izsoles dalībnieka (solītāja) pieteikuma iesniegšanas un pirkuma nodrošinājuma iemaksas 
datums; 
8.2.4. pirkuma nodrošinājuma apmērs un bankas konts, kurā tas jāieskaita; 
8.2.5. izsoles datums, vieta, laiks, izsoles valoda; 
8.2.6. pārdevēja kontaktinformācija. 
 
9. Izsoles procedūra 
9.1. Piedalīties Mantas vairāksolīšanā ir tiesīgi piedalīties tikai tie izsoles dalībnieki, kuri tiks reģistrēti 
izsoles dalībnieku (solītāju) reģistrā, un kuriem pārdevējs būs nosūtījis rakstisku uzaicinājumu 
piedalīties izsolē turpmāk arī – reģistrētie izsoles dalībnieki. 
Reģistrētajiem izsoles dalībniekiem (vai viņu pārstāvjiem), kuri piedalīsies izsoles procedūrā, ir 
jābūt tiesībām (pilnvarai) slēgt dīzeļlokomotīvju pirkuma līgumu. 
9.2. Izsole notiek tikai tad, ja uz to ierodas ne mazāk kā divi reģistrētie izsoles dalībnieki. 
9.3. Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs vai komisijas priekšsēdētāja vietnieks (turpmāk – izsoles 
vadītājs), izsoles gaitu aktā fiksē komisijas sekretārs. 
9.4. Reģistrētais izsoles dalībnieks, reģistrējoties izsolei, uzrāda pasi vai personas identifikācijas 
apliecību, bet pārstāvot citu personu - arī pārstāvības un līguma slēgšanas tiesības apliecinošu 
dokumentu (pilnvaru). Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas kartīte, ar kuru tas 
piedalās vairāksolīšanā. Reģistrācijas kartītes numurs atbilst reģistrācijas uzskaites formā 
ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.  Trešās personas, kuras vēlas sekot līdzi izsoles 
gaitai un nav reģistrētie izsoles dalībnieki, var atrasties izsoles telpā ar komisijas priekšsēdētāja 
atļauju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un reģistrējoties izsoles apmeklētāju reģistrā. 
Atteikuma gadījumā komisijas priekšsēdētājam nav jāpamato savs atteikums. 
9.5. Izsoles vadītājs piedāvā vairāksolīšanai lotes, kas sastāv no vienas TEP70 sērijas pasažieru 
dīzeļlokomotīves, un jautā reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, vai kāds vēlas nosolīt atsevišķu 
dīzeļlokomotīvi, un pēc apstiprinošas atbildes saņemšanas nosauc atsevišķās izsolāmās Mantas 
sākumcenu un izsoles soli, un jautā reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, vai kāds sola vairāk; 
9.6. Reģistrēto izsoles dalībnieku nosolītās cenas izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un komisijas 
sekretārs tās ieraksta izsoles aktā, kamēr vien turpinās pārsolīšana. Izbeidzoties pārsolīšanai, izsoles 
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo visaugstāko nosolīto cenu un ja neviens no reģistrētajiem izsoles 
dalībniekiem vairs nesola augstāku cenu, paziņo Mantas nosolītāju. 
9.7. Ja neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nepiedalās solīšanā vai nepārsola 9.5.punkta 
kārtībā izsolāmās Mantas sākumcenu, tad izsole uzskatāma par nenotikušu, un reģistrēto izsoles 
dalībnieku iemaksātais pirkuma nodrošinājums netiek atmaksāts. 
9.8. Komisijas sekretārs sagatavo izsoles aktu tik eksemplāros, cik ir reģistrēto piedalījušos izsoles 
dalībnieku, plus viens eksemplārs, un to paraksta komisijas locekļi un sekretārs, izsoles uzvarētājs un 
pārējie reģistrētie izsoles dalībnieki. Visiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem ir pienākums parakstīt 
izsoles aktu. Izsoles akts izsoles uzvarētājiem tiek izsniegts tajā pašā dienā, nekavējoties pēc tā 
sagatavošanas, izsoles priekšsēdētāja paziņotajā laikā. 
9.9. Gadījumā, ja izsoles uzvarētājs atsakās parakstīt izsoles aktu, pirkuma līgumu, vai neierodas 
parakstīt pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs līdz ar to ir atteicies no Mantas 
pirkšanas un viņam netiek atmaksāts iemaksātais pirkuma nodrošinājums. Tādā gadījumā Mantu tiek 
piedāvāts pirkt solītājam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, atbilstoši aktā norādītajai reģistrētā 
izsoles dalībnieka solītajai cenai. Ja arī tas atsakās parakstīt izsoles aktu, pirkuma līgumu, vai 
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neierodas parakstīt pirkuma līgumu, tiek uzskatīts, ka arī viņš ir atteicies no Mantas pirkšanas un 
viņam netiek atmaksāts iemaksātais pirkuma nodrošinājums. Šādā gadījumā, Mantu tiek piedāvāts 
pirkt katram nākamajam solītājam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, un uz viņiem attiecas šajā 
punktā norādītās sekas par atteikšanos parakstīt izsoles aktu, pirkuma līgumu, vai neierašanos 
parakstīt pirkuma līgumu. 
9.10. Reģistrētajam izsoles dalībniekam, ar kuru netiek slēgts pirkuma līgums, 10 (desmit) darba 
dienu laikā pēc izsoles tiek atmaksāts iemaksātais pirkuma nodrošinājums, pārskaitot to uz reģistrētā 
izsoles dalībnieka pieteikumā dalībai izsolē norādīto bankas kontu. 
9.11. Izsoles uzvarētāja (pircēja) samaksātais un vēl neatmaksātais pirkuma nodrošinājums tiek 
ieskaitīts Mantas cenā, proti, pircējs piemaksā starpību starp nosolīto cenu un iemaksāto pirkuma 
nodrošinājumu. 
9.12. Beidzoties izsolei, izsoles priekšsēdētājs paziņo pulksteņa laiku, cikos (izsoles dienā) Mantu 
nosolījušajiem pircējiem un pārējiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem jāierodas parakstīt izsoles 
Aktu un nosolītās Mantas pirkuma līgumu. 
 
10. Nenotikusi izsole 
10.1. Ja uz izsoli nav ieradies neviens reģistrētais izsoles dalībnieks. 
10.2. Ja izsolē neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nepārsola Mantas izsoles sākumcenu. 
10.3. Ja neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neparaksta izsoles aktu. 
10.4. Ja neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, kurš parakstījis izsoles aktu, nepiekrīt Mantas 
pirkšanai par savu nosolīto cenu, gadījumā, ja izsoles uzvarētājs atsakās parakstīt izsoles aktu vai 
slēgt līgumu, vai neierodas parakstīt līgumu. 
 
11. Par izsoles rezultātiem, nenotikušu izsoli tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā tiek fiksēti šie fakti un 
citas ziņas. Aktu paraksta komisijas locekļi un sekretārs un reģistrētie izsoles dalībnieki. 
12. Noteikumu 10.1.-10.4.punktos minētajos gadījumos reģistrētajiem izsoles dalībniekiem 
iemaksātais pirkuma nodrošinājums netiek atmaksāts.  
 
13. Mantas pārdošana bez izsoles (vairāksolīšanas)  
13.1. Mantas pārdošana bez izsoles (vairāksolīšanas) notiek tikai tādā gadījumā, ja uz Mantas izsoli ir 
ieradies tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks. Šim dalībniekam Manta kopumā, vai jebkura no 
lotēm tiek pārdota par izsoles sākumcenu plus viena izsoles soļa vērtība katrai nopirktajai lotei. 
13.2. Komisijas sekretārs sagatavo aktu 2 (divos) eksemplāros un to paraksta komisijas locekļi, 
sekretārs un vienīgais reģistrētais izsoles dalībnieks. Šajā gadījumā, izsoles vadītājs paziņo pulksteņa 
laiku, cikos (izsoles dienā) pircējam jāierodas parakstīt Mantas pirkuma līgumu.  
13.3. Ja vienīgais reģistrētais izsoles dalībnieks, kurš ir ieradies uz izsoli, atsakās parakstīt aktu, 
pirkuma līgumu, vai neierodas parakstīt pirkuma līgumu, iemaksātais pirkuma nodrošinājums viņam 
netiek atmaksāts. 
 

MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻI UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 
 
14. Maksāšanas līdzekļi. 
Maksāšanas līdzeklis ir euro (EUR). 
 
15. Maksājumu kārtība un termiņi. 
15.1. Pēc pirkuma līguma parakstīšanas, pārdevējs nekavējoties iesniedz pircējam rēķinu par pilnu 
(100%) pirkuma maksu, no kuras atskaitīts iemaksātais pirkuma nodrošinājums. Rēķins jāsamaksā ne 
vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas un rēķina izsniegšanas 
dienas. 
15.2. Pirkums tiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar likumu. Ja pirkuma līgums tiek 
slēgts ar nerezidentu (kas reģistrēts ārpus Latvijas Republikas), pievienotas vērtības nodoklis 
pircējam-nerezidentam tiks atgriezts 3 (trīs) darba dienu laikā no dokumentu, kas apliecina, ka manta 
tika izvesta no Latvijas Republikas teritorijas, iesniegšanas dienas pārdevējam. 
15.3. Par pilnas pirkuma maksas samaksas nokavējumu, pārdevējs ir tiesīgs saņemt no pircēja 
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no pirkuma maksas. 
15.4. Ja pilna pirkuma maksa par Mantu nav samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no 
pirkuma līguma parakstīšanas brīža, pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma un 
neatmaksāt (paturēt sev) pircēja samaksāto pirkuma nodrošinājumu. 
15.5. Pircējam Manta tiek nodota tikai pēc pilnas pirkuma maksas summas samaksāšanas. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

4 

PIRCĒJA PIENĀKUMI, NODODAMĀS TIESĪBAS UN SAISTĪBAS 
 
16. Pircēja pienākumi: 
16.1. Pircējs pēc preču pavadzīmes un Mantas pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas 
saskaņā ar noslēgto pirkuma līgumu uzņemas visus riskus par Mantu, tai skaitā par Mantas bojājumu 
vai bojāeju nejauša gadījuma dēļ. Pircējs pats par saviem līdzekļiem organizē Mantas apsargāšanu. 
16.2. Pircējs (rezidents un nerezidents) apņemas par saviem līdzekļiem 20 (divdesmit) kalendāro 
dienu laikā izvest Mantu no pārdevēja teritorijas. Pircējs (nerezidents) apņemas par saviem līdzekļiem 
30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā izvest Mantu no Latvijas Republikas teritorijas. Ja pircējs un 
pārdevējs ir noslēguši līgumu par Mantas remontu, minētais termiņš tiek rēķināts no remonta 
pabeigšanas dienas. 
16.3. Ja pircējs neizved Mantu 16.2.punktā noteiktajā termiņā, tad pircējs apņemas uz pārdevēja 
izsniegtā rēķina pamata segt pārdevēja izdevumus, kas tam radīsies saistībā ar Mantas atrašanos 
pārdevēja teritorijā. 
16.4. Ja pircēja Mantas izvešanas termiņa nokavējums pārsniegs 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, 
pārdevējs būs tiesīgs bezstrīdu kārtībā vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma un ieturēt līgumsodu 
pirkuma nodrošinājuma apmērā (EUR 10000,00), kā arī visus ar līguma izbeigšanu un Mantas 
glabāšanu saistītos izdevumus no jebkurām pircēja samaksātajām naudas summām. 
 
17. Īpašuma tiesību iegūšana. 
Īpašuma tiesības uz Mantu pircējs iegūst pēc 100% pirkuma maksas summas samaksas. 
 
18. Pirkuma līgums 
Pircējam un pārdevējam izsoles dienā ir jānoslēdz Mantas pirkuma līgums saskaņā ar šiem 
noteikumiem pievienoto līguma projektu (pielikums Nr.1). Līguma galīgās redakcijas sagatavošanas 
gaitā (atkarībā no tā, vai pircējs ir Latvijas rezidents vai nerezidents) var tikt precizēti atsevišķi līguma 
projekta noteikumi, izņemot līguma būtiskās sastāvdaļas, samaksas un līguma izbeigšanas termiņi, 
piemērojamais likums un strīdu izskatīšanas kārtība. 
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Pielikums Nr.1 
PIRKUMA  LĪGUMS  Nr.RSS-________ 

 
Rīgā                                                                                                             2020.gada _________ 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ ritošā sastāva serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 
40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV- 1050,  turpmāk “pārdevējs”, 
____________ personā un ________________ personā, no vienas puses, un 
_____________________________________________________, turpmāk “pircējs”, no otras puses, 
abi kopā/atsevišķi saukti arī “puses/puse”, labā ticībā, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo 
pirkuma līgumu, saistošu pušu tiesību un pienākumu pārņēmējiem. 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pārdevējs pārdod un nodod pircējam, bet pircējs pērk un pieņem no pārdevēja šādu pārdevējam 
piederošo kustamo mantu:____________________, turpmāk – Manta, kuru tas ir nosolījis pārdevēja 
rīkotajā 2020.gada ___ __________ izsolē. 
1.2. Mantas īss raksturojums: Dīzeļlokomotīve/es ar šādu tehnisko raksturojumu: 

Sērija  

Numurs  

SAP numurs  

Izlaiduma gads  

Noskrējiens kopējais (km)  

1.3. Pircējs ir apsekojis Mantu, novērtējis tās tehnisko stāvokli kā apmierinošu un atbilstošu pircēja 
nolūkiem, un pērk Mantu ar atrunu “kā tā stāv”. 
1.4. Mantas nodošanas vieta: Lokomotīvju ielā 35, Rēzeknē, pārdevēja Rēzeknes rezerves bāzes 
teritorijā. 
1.5. Puses apliecina, ka viņi apzinās Mantas vērtību un atsakās celt viens pret otru prasību par līguma 
atcelšanu vai pirkuma maksas maiņu pārmērīga zaudējuma dēļ. 
 

2. PIRKUMA MAKSA  UN  SAMAKSAS NOTEIKUMI 
2.1. Līdz Pirkuma līguma noslēgšanas brīdim pircējs ir samaksājis EUR ______ (______________ 
euro) kā pirkuma nodrošinājumu. Atlikušo pirkuma maksas daļu EUR _____(__________ euro), tai 
skaitā PVN ____, pircējs apņemas samaksāt ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no 
šā līguma spēkā stāšanās  un rēķina par pilnu (100%) pirkuma maksu, no kuras atskaitīts iemaksātais 
pirkuma nodrošinājums, izsniegšanas dienas, ieskaitot to pārdevēja – SIA “LDZ ritošā sastāva 
serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40003788351, Luminor Bank AS Latvijas filiāle kontā Nr. 
LV67NDEA0000084909460. 
2.2. Par maksājumu termiņu neievērošanu pārdevējs ir tiesīgs saņemt no pircēja līgumsodu 0,1% 
(nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, 
bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pirkuma maksas summas. 
2.3. Ja pilna pirkuma maksas summa nav samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pirkuma 
līguma spēkā stāšanās  brīža, pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties (izbeigt) no šā līguma un 
pircēja samaksātais pirkuma nodrošinājums EUR _________ (______ euro) paliek pārdevējam. 
2.4. Pircējs organizē un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Mantas sagatavošanu transportēšanai 
un transportēšanu no Mantas nodošanas vietas līdz pircēja norādītajai vietai. 
2.5.(Attiecas uz pircēju – nerezidentu). Pārdevējs atmaksā pircējam (nerezidentam) samaksāto 
pievienotas vērtības nodokli 3 (trīs) darba dienu laikā no dokumentu, kas apliecina, ka manta tika 
izvesta no Latvijas Republikas teritorijas, iesniegšanas dienas pārdevējam. 

 
3. TIESISKĀS  ATTIECĪBAS 

3.1. Pēc līguma spēkā stāšanās  un pilnas pirkuma maksas summas saņemšanas pārdevēja bankas 
kontā, Manta kopā ar tehnisko dokumentāciju ____ (______) kalendāro dienu laikā tiek nodota 
pircējam ar preču pavadzīmi un pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru no pārdevēja puses paraksta 
_________________, tālrunis ______, mob. ________, fakss: _________, e-pasta adrese: 
________, bet no pircēja puses __________________, tālrunis ______, mob. ________, fakss: 
_________, e-pasta adrese: ________. 
3.2. Sākot ar preču pavadzīmes un Mantas pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīdi, 
pircējs ir atbildīgs par tiesību aktu prasību ievērošanu, kas attiecas uz Mantas ekspluatāciju, 
uzturēšanu tehniskā kārtībā un kustības drošību, kā arī noteikti uzņemas visus riskus par Mantas 
bojājumu vai bojāeju nejauša gadījuma dēļ. Pircējs pats par saviem līdzekļiem organizē Mantas 
apsargāšanu. Pircējam (nerezidentam) ir pienākums uzrādīt pārdevējam līgumu ar kapitālsabiedrību, 
kura organizēs Mantas izvešanu no Latvijas Republikas teritorijas. 
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3.2.1. (Attiecas uz pircēju – rezidentu). Pircējam ir pienākums par saviem līdzekļiem 20 (divdesmit) 
kalendāro dienu laikā, skaitot no preču pavadzīmes un Mantas pieņemšanas - nodošanas akta 
parakstīšanas brīža, izvest Mantu no pārdevēja teritorijas. 
3.2.1. (Attiecas uz pircēju – nerezidentu). Pircējam ir pienākums par saviem līdzekļiem 20 (divdesmit) 
kalendāro dienu laikā, skaitot no preču pavadzīmes un Mantas pieņemšanas - nodošanas akta 
parakstīšanas brīža, izvest Mantu no pārdevēja teritorijas, bet 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 
izvest Mantu no Latvijas Republikas teritorijas.  
3.3. Ja pircējs neizved Mantu 3.2.1. punktā noteiktajā termiņā, un termiņa nokavējums pārsniedz 30 
(trīsdesmit) kalendārās dienas, pārdevējam ir tiesības bezstrīdus kārtībā vienpusēji atkāpties no šā 
līguma un ieturēt no pircēja samaksātajām summām līgumsodu pirkuma nodrošinājuma apmērā (EUR 
10000,00), kā arī visus ar līguma izbeigšanu un Mantas glabāšanu saistītos izdevumus.  
3.4. Īpašuma tiesības uz Mantu pircējs iegūst pēc pilnas pirkuma maksas summas samaksas. 
3.5. Pārdevējs garantē, ka Manta nav apgrūtināta parādiem, par to nav strīdu, tā nav arestēta, 
ieķīlāta, iznomāta trešajām personām, vai kā citādi apgrūtināta. 
3.6. Informācija, kas saistīta ar pušu sadarbību vai kas par pārdevēju ir nonākusi pircēja rīcībā šī 
līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par pārdevēja komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas 
rakstiskas pārdevēja piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī līguma darbības laikā un pēc 
tam. Šis pienākums neattiecas uz (1) informāciju, kura ir publiski pieejama un (2) informāciju, kas 
atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta 
šīm institūcijām. Saņemto pārdevēja komercnoslēpumu saturošo informāciju pircējs apņemas 
izmantot vienīgi šajā līgumā norādītajam mērķim, ievērojot pārdevēja komercintereses un šo 
konfidencialitātes pienākumu. 
3.7. Pircējs, parakstot līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv 
publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem 
(turpmāk – Pamatprincipi), atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, 
ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji. 
Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt pārdevēju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no 
Pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu 
tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet pārdevējam kļūst zināms, 
ka pircējs ir pārkāpis kādu no Pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā 
kārtībā un apjomā. 
3.8. Ja pircēja rīcībā šī līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai rodas pamatotas aizdomas, ka 
pārdevēja darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās 
vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu 
prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu 
mērķi personiskās, pārdevēja vai jebkādu citu personu interesēs, pircējam ir pienākums par to 
nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Krāpšanas novēršanas daļu, 
izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai 
informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu 
iemeslu aizdomām par šādām darbībām. VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerns garantē, ka informācija 
tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā 
darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības. 
3.9. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas puses iesniegtos personas datus, ja tas 
nepieciešams līguma izpildei, drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar līguma priekšmetu, līgumā noteiktajā 
apjomā, uz līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 
3.10. Puses nodrošina šajā līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par 
tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata 
pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā 
esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. 
3.11. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras 
puses iesniegtajiem personas datiem. 
3.12. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus. Ja 
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas 
datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti. 
3.13. Katra no pusēm patstāvīgi ir atbildīga trešo personu (Datu subjekta) priekšā par personas datu 
aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta puses atbildība, pusei 
jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī 
jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas 
spriedumu piespriestās zaudējumu summas. 
3.14. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas 
nepieciešamība tos apstrādāt. 
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4. NEPĀRVARAMA VARA 
4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību nepienācīgu izpildi, ja tā radusies 
nepārvaramas varas rezultātā, kuru puses nevarēja un tām nevajadzēja paredzēt un novērst. 
Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, karš, blokāde, u.tml. 
4.2. Par minēto apstākļu iestāšanos puses apņemas viena otru informēt ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 
dienu laikā, kā arī nevilcinoties pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību saistībā ar šī līguma izpildi. 

 
5. STRĪDU IZSKATĪŠANAS  KĀRTĪBA 

5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no šī līguma vai sakarā ar šo līgumu, risina pusēm 
vienojoties. Ja puses nepanāk šādu vienošanos viena mēneša laikā, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas 
Republikas tiesai. No līguma izrietošās saistības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību  
aktiem. Puses vienojas, ka pirmās instances tiesa, kurā izšķirami strīdi, kas varētu celties par šo līgumu 
vai tā izpildīšanu, būs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. 
 

6. CITI NOTEIKUMI 
6.1. Līgumā neparedzētus jautājumus risinot, puses vadās no Latvijas Republikas tiesību normām. 
6.2. Līguma papildinājumi un grozījumi noformējami rakstveidā un pievienojami līgumam kā tā 
neatņemama sastāvdaļa. 
6.3. Puses vienojas, ka jebkurš paziņojums, pieprasījums vai cita informācija un komunikācija, kas 
sniedzama vai pieprasāma vai atļauta saskaņā ar šo līgumu, iesniedzami rakstveidā un tiks uzskatīti par 
iesniegtiem,  
6.3.1. ja tie ir iesniegti personīgi vai tos ir piegādājis kurjers vai piegādes pakalpojumu sniedzējs – 
faktiskās piegādes dienā, ko apliecina otras puses apstiprinājums par dokumenta saņemšanu; 
6.3.2. ja tie ir nosūtīti ar ierakstītu sūtījumu uz otras puses adresi, kas norādīta līguma rekvizītos – 
septītajā dienā pēc pasta iestādes zīmogā norādītā datuma par ierakstīta sūtījuma pieņemšanu 
nosūtīšanai; 
6.3.3. ja nosūtīti pa faksu uz otras puses faksa numuru, kas norādīts līguma rekvizītos, un ir faksa 
aparāta apstiprinājums par sūtījuma piegādāšanu – tajā dienā, kad tie ir nosūtīti; 
6.3.4. ja nosūtīti pa e-pastu uz otras puses e-pasta adresi, kas norādīta līguma rekvizītos – nosūtīšanas 
dienā. 
6.4. Līguma 6.3.punktā minētos gadījumos, ja dokumenti ir iesniegti saskaņā ar iepriekš minēto dienā, 
kas nav darba diena vai pēc parastā darba laika, tie ir uzskatāmi par saņemtiem nākošajā darba dienā. 
6.5. Puses apliecina, ka viņiem ir saprotami līguma noteikumi, un ka viņi godprātīgi tos pildīs. 
6.6. Ja kādai no līgumslēdzēju pusēm tiks mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, bankas rekvizīti un 
tml., tad šī puse nekavējoties rakstiski paziņos par to otrai pusei ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās 
puses persona ar pārstāvības tiesībām. 
6.7. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai 
izpildei vai līdz līguma priekšlaicīgai izbeigšanai saskaņā ar šā līguma noteikumiem. 
6.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ____ lapām, divos vienādos eksemplāros, katrai pusei pa 
vienam eksemplāram. 
6.9. Pircējs apliecina, ka ir saņēmis no pārdevēja rēķinu par pilnu (100%) pirkuma maksu, no kuras 
atskaitīts iemaksātais pirkuma nodrošinājums. 
 

PĀRDEVĒJS 
 
SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” 
Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050 
Vienotais reģistrācijas: Nr.40003788351 
norēķinu konts: Nr.: LV67NDEA0000084909460. 
Luminor Bank AS Latvijas filiāle  
Saziņas līdzekļi: __________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 

PIRCĒJS 
 
Juridiska persona: 
Juridiskās personas nosaukums 
Vienotais reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese 
Banka, Konta Nr. 
Saziņas līdzekļi: __________ 
 
Fiziska persona: 
Vārds uzvārds 
Personas kods 
Banka, Konta Nr. 
Saziņas līdzekļi: __________ 
 
______________________ 
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  Pielikums Nr.2 
 

/aizpildāma forma*/ 
*Pieteikums un tam pievienotie dokumenti iesniedzami tikai latviešu (LV) vai krievu (RUS) valodā. 
Iesniedzot dokumentus citā valodā, pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu (LV) vai krievu (RUS) 
valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Izsoles dalībnieks ar savu parakstu. 
 
2020.gada _____._________ Nr._________ 
 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS TEP70 sērijas pasažieru dīzeļlokomotīvju IZSOLĒ 
 
Izsoles dalībnieks __________________________ , ___________________________ 

(uzņēmuma nosaukums vai vārds, uzvārds, ja fiziska pers.)( reģistrācijas Nr. vai personas 
kods) 

tā ____________________________________________________________ personā,   
        
(likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats) 
(turpmāk – Izsoles dalībnieks) ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecina, ka: 

1. piesaka dalību SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pārdevējs) pastāvīgās kustamās 
mantas izsoles komisijas organizētajā TEP70 sērijas pasažieru dīzeļlokomotīvju izsolē; 

2. ir iepazinies ar TEP70 sērijas pasažieru dīzeļlokomotīvju pārdošanas noteikumiem (turpmāk 
– Noteikumi), tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav un apzinās, ka līguma 
slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā līgums noslēdzams izsoles dienā atbilstoši Noteikumu 
pielikumā Nr.1 pievienotajam līguma projektam; 

3. uz Izsoles dalībnieku neattiecas Noteikumu pielikumā Nr.3 minētie Izsoles dalībnieku 
izslēgšanas nosacījumi (sk. pieteikuma pielikumā pievienotos dokumentus); 

4. apzinās, ka komisija nepieļaus Izsoles dalībnieka dalību izsolē, ja kāds no izsoles dalībnieku 
izslēgšanas nosacījumiem tiks konstatēts, kā arī Pārdevējs var atteikties slēgt līgumu, ja pēc 
līguma slēgšanas tiesību iegūšanas tiesībām šādi apstākļi iestāsies; 

5. tā rīcībā ir nepieciešamie finanšu resursi, lai piedalītos izsolē un apliecina, ka saskaņā ar 
Noteikumiem ir iemaksāts pirkuma nodrošinājums (sk. pieteikuma pielikuma ___.punktā 
pievienoto maksājuma uzdevumu par pirkuma nodrošinājuma iemaksu); 

6. [nosacījums ārvalstīs reģistrētam Izsoles dalībniekam] tā rīcībā ir/tiks noslēgts līgums ar 
kapitālsabiedrību ([aizpilda, ja zināms ar kuru]________________), kas nodrošinās iegādātās 
(-o) lokomotīves (-ju) izvešanu no Latvijas teritorijas; 

7. apliecina, ka ir iepazinies ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā www.ldz.lv 
publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas 
pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot [papildināms, ja 
attiecināms] un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;  

8. šim pieteikumam pievienoti visi iesniedzamie dokumenti saskaņā ar izsoles dalībnieka 
reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām, kas apliecina Noteikumu pielikumā Nr.3 minēto 
izsoles dalībnieku izslēgšanas nosacījumu neesamību un tie ir pieteikuma neatņemama 
sastāvdaļa; 

9. piekrīt savu personas datu, kas norādīti šajā pieteikumā, apstrādei izsoles vajadzībām; 
10. sniedz papildus informāciju par Izsoles dalībnieku: 

 

10.1. 

VISI Izsoles dalībnieka likumiskie pārstāvji: 
Valdes locekļi 
Prokūristi  
Pārstāvēt tiesīgās (pilnvarotās) personas 
(OBLIGĀTI TIEK UZSKAITĪTI VISI IZSOLES DALĪBNIEKA 
LIKUMISKIE VAI PILNVAROTIE  PĀRSTĀVJI:  
to vārds, uzvārds, amats) 

 

10.2. Kontaktpersona  

10.3.  Kontaktpersonas mob. tālr., e-pasts  

10.4. 

Persona, kura piedalīsies izsolē (likumiskā vai pilnvarotā 
persona**) 
** pilnvarotai personai iesniedz arī pārstāvības tiesības 
dokumentu (pilnvaru), kas apliecina atbilstošas piešķirtās 
pārstāvības tiesības un saistību apjomu 

 

10.5. 
Bankas rekvizīti: 
Norēķinu konts  
Bankas kods 
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(norāda to norēķinu kontu, uz kuru pārdevējs atmaksās 
9.10.puntā minētajā gadījumā Izsoles dalībnieka iemaksāto 
pirkuma nodrošinājumu) 

10.6. [cita informācija pēc Izsoles dalībnieka ieskatiem]  

 
11. ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 
Pieteikuma pielikumi: 
[Obligāti pievienojami un papildināmi pēc nepieciešamības un saskaņā ar Noteikumu 
pielikumu Nr.3]  
1) Izsoles dalībnieka reģistrāciju apliecinoši dokumenti [reģistrācijas apliecība vai personu 
apliecinošs dokuments] (kopijas) uz ____ lp.; 
2) [nerezidentiem juridiskajām personām] Izsoles dalībnieka statūti uz ___ lp.; 
3) pilnvarojumu apliecinošs dokuments pārstāvēt Izsoles dalībnieku, ja to pārstāv vai izsolē 
pārstāvēs persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no likumiskajām ) tiesībām  uz ___ lp.;  
3) pirkuma nodrošinājuma iemaksas apliecinošs dokuments (bankas izdruka) uz ___ lp.; [ja 
pastāv iespēja, ka  pirkuma nodrošinājuma iemaksa noteikumu 8.2.3.punktā noteiktajam 
izsoles dalībnieka (solītāja) pieteikuma iesniegšanas un pirkuma nodrošinājuma iemaksas 
datumā var nebūt fiksēta pārdevēja norēķinu kontā  bankas izdrukai obligāti jābūt bankas 
apliecinātai]; 
4) [pārējie dokumenti pēc Izsoles dalībnieka ieskata vai saskaņā ar Noteikumu 3.pielikumu] uz 
____ lp.; 
5) … 
 

 
__________________ 

      (paraksts) 
z.v. 

Izsoles dalībnieka likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 
____________________ 
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Pielikums Nr.3  
Izsoles dalībnieka izslēgšanas nosacījumi un iesniedzamie dokumenti* 

*Pieteikums un tam pievienotie dokumenti iesniedzami tikai latviešu (LV) vai krievu (RUS) valodā. 
Iesniedzot dokumentus citā valodā, pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu (LV) vai krievu (RUS) 
valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Izsoles dalībnieks ar savu parakstu. 
 

 

Izsoles dalībnieka izslēgšanas 

nosacījumi  

Iesniedzamā informācija un dokumenti 

 

1.  Izsoles dalībnieks nav iesniedzis 

pieteikumu dalībai izsolē vai arī tajā 

iztrūkst būtiska informācija, kas 

nepieciešama komisijai Izsoles 

dalībnieka izvērtēšanai. 

1.  Iesniedz pieteikumu par piedalīšanos 

izsolē (noformēts atbilstoši Noteikumu 

pielikuma Nr.2 pievienotajai veidlapas 

formai, kuram pievienoti visi šajā 

pielikumā uzskaitītie dokumenti un 

informācija). 

2.  Izsoles dalībnieka iesniegto pieteikumu 

dalībai izsolē nav parakstījis Izsoles 

dalībnieka likumiskais (LR Uzņēmumu 

reģistrā reģistrētais)  pārstāvis vai tā 

pilnvarota persona. 

2.  Latvijas Republikā reģistrētam Izsoles 

dalībniekam: 

Par Latvijas Republikā reģistrētu 

pretendentu pārstāvības tiesībām 

komisija pārliecinās LR Komercreģistra 

publiskajā datu bāzē, ja pieteikuma 

dokumentus par dalību izsolē paraksta 

pretendenta likumiskais pārstāvis.  

 

Latvijas Republikā reģistrētam Izsoles 

dalībniekam: 

Ja pieteikuma dokumentus par dalību 

izsolē paraksta persona, par kuras 

pārstāvības tiesībām komisija nevar 

pārliecināties LR Komercreģistra 

publiskajā datu bāzē, Izsoles dalībnieks 

iesniedz pārstāvības tiesības apliecinošu 

dokumentu (pilnvaru), kurā precīzi 

norādīts pilnvarotajai personai atbilstošs 

piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

 

Ārvalstī reģistrētam Izsoles 

dalībniekam: Iesniedz kompetentas 

institūcijas izdotu pārstāvības tiesības un 

apjomu apliecinošu dokumentu , ja 

pieteikuma dokumentus par dalību izsolē 

paraksta Izsoles dalībnieka likumiskais 

pārstāvis.  

Ja pieteikuma dokumentus par dalību 

izsolē paraksta persona, kura nav minēta 

Izsoles dalībnieka iesniegtajā ārvalsts 

kompetentas institūcijas izdotajā 

dokumentā,  Izsoles dalībnieks iesniedz 

arī pārstāvības tiesības dokumentu 

(pilnvaru), kas apliecina atbilstošas 

piešķirtās pārstāvības tiesības un saistību 

apjomu. 

3.  Ir konstatēts, ka Izsoles dalībniekam 
pieteikuma iesniegšanas brīdī vai dienā, 
kad pieņemts lēmums par iespējamu 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai 
kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir 

3.  Latvijas Republikā reģistrētam Izsoles 
dalībniekam: 
Iesniedz attiecīgo kompetento institūciju 
izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 1 
(vienu)** mēnesi pirms pieteikuma dalībai 
izsolē iesniegšanas dienas un kas 
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nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 
euro. 

apliecina, ka uz Izsoles dalībnieku 
neattiecas neviens no Noteikumu 
pielikuma Nr.3 3.-4.punktā noteiktajiem 
Izsoles dalībnieka izslēgšanas 
nosacījumiem. 

 
Ārvalstī reģistrētam Izsoles 
dalībniekam:  Iesniedz apliecinātas 
dokumentu kopijas, ko izdevušas Izsoles 
dalībnieka  reģistrācijas valsts 
kompetentas iestādes. Izziņas vai šo 
dokumentu apliecinātas kopijas, pieņem, 
kas izdotas ne agrāk kā 1 (vienu)** 
mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas 
dienas un sastādītas saskaņā ar Izsoles 
dalībnieka  reģistrācijas valsts 
normatīvajiem aktiem un kas apliecina, 
ka uz Izsoles dalībnieku neattiecas 
neviens no Noteikumu pielikuma Nr.3 3.-
4.punktā noteiktajiem Izsoles dalībnieka 
izslēgšanas nosacījumiem. Ja tādi 
dokumenti Izsoles dalībnieka reģistrācijas 
valstī netiek izdoti vai ar šiem 
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka 
uz Izsoles dalībnieka neattiecas 
Noteikumu pielikuma Nr.3 3.-4.punktā 
norādītie nosacījumi, šādus dokumentus 
var aizstāt ar Izsoles dalībnieka zvērestu 
vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts 
normatīvie akti neparedz, — ar paša 
Izsoles dalībnieka apliecinājumu 
kompetentai izpildvaras vai tiesu varas 
iestādei, zvērinātam notāram vai 
kompetentai attiecīgās nozares 
organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās 
dzīvesvietas) valstī. 
 
** Pārdevējs ir tiesīgs Izsoles dalībniekam 

arī pirms Izsoles dienas iesniegt 
aktuālākus  dokumentus, kas 
apliecina izslēgšanas nosacījumu 
neesamību. 

4.  Ir pasludināts Izsoles dalībnieka 
maksātnespējas process, apturēta 
Izsoles dalībnieka saimnieciskā darbība 
vai Izsoles dalībnieks tiek likvidēts. 
 

5.  Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesu 
informāciju, lai apliecinātu neatbilstību 
noteiktajiem Izsoles dalībnieku 
izslēgšanas nosacījumiem, vai nav 
sniedzis prasīto. 

5. Dokuments nav jāiesniedz, komisija  pati 

veic pārbaudi 

6.  Izsoles dalībnieks un/vai  persona, kura ir 
Izsoles dalībnieka valdes  loceklis, 
prokūrists, pārstāvēt tiesīgā persona 
(pilnvarotā) persona, kura ir pilnvarota 
pārstāvēt Izsoles dalībnieku, ir ar 
kompetentas institūcijas lēmumu iekļauta 
kādā no šiem sankciju sarakstiem: LV, 
ANO, ES vai OFAC.  

6.  Dokuments nav jāiesniedz, komisija pati 

veic pārbaudi 

7.  Izsoles dalībnieks nav veicis pirkuma 
nodrošinājuma iemaksu noteikumu 
8.2.3.punktā noteiktajam izsoles 
dalībnieka (solītāja) pieteikuma 
iesniegšanas un pirkuma nodrošinājuma 
iemaksas datumā (noteiktajā datumā 
pirkuma nodrošinājuma iemaksa nav 
fiksēta pārdevēja norēķinu kontā). 

7. Iesniedz pirkuma nodrošinājuma 

iemaksas apliecinošu dokumentu 

(bankas izdruku).  

Papildus komisija pati veic pārbaudi par 

pirkuma nodrošinājuma iemaksu 

8.2.3.punktā noteiktajā datumā  

 
 


