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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Pārdevējs - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (turpmāk tekstā – LBTU).  

2. Izsoles mērķis - Pircēja noskaidrošana Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes 

Lauksaimniecības fakultātes Mācību un pētījumu saimniecības “Pēterlauki” automobilim kravas-

pašizgāzējam “Mercedes benz 1844” valsts reģistrācijas Nr. GM 3657, pašizgāzējs 1996. 

3. Izsoles priekšmets – LBTU automobilis kravas-pašizgāzējs MERCEDES BENZ 1844, valsts 

reģistrācijas Nr. GM 3657, 1996. (turpmāk – Objekti/Objekts).  

4. Izsoles veids – rakstiska izsole. 

5. Nosacītā cena - izsoles nosacītā cena - EUR 1530,00 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit 

euro 00 centi) bez PVN. 

6. Pārdošanas kārtība un pirkuma apmaksa 

6.1. Objekts tiek pārdots slēdzot pirkuma-pārdevuma līgumu (turpmāk – Līgums).  

6.2. Pircējam Līguma ietvaros jāņem vērā Objekta lietošanas specifika, Pārdevēja nosacījumi, kā 

arī citi Objekta izmantošanas un šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) vai Līgumā ietvertie 

noteikumi. 

6.3. Pirkuma apmaksas kārtība - veicot pilnu nosolīto pirkuma maksu 7 (septiņu) darba dienu laikā 

pēc Līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

7. Skaidrojumu un informācijas sniegšana pircējiem. Objektu apskate 

7.1. Papildus informāciju un skaidrojumus par izsoles noteikumiem Pretendenti var saņemt, 

iesniedzot rakstisku pieprasījumu LBTU Dokumentu pārvaldības daļā, Lielā ielā 2, Jelgava, 197. 

kabinetā ar norādi LBTU kustamas mantas pārdošanas komisijas priekšsēdētājai D. Krecu vai 

nosūtot uz LLU oficiālo e-pastu: edokuments@lbtu.lv . 

7.2. Ja iespējamais Pretendents pieprasa papildu informāciju par izsoles Nolikumu, Pārdevējs 

vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa pastu) Pretendentam, kas 

uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju internetā mājaslapā www.lbtu.lv sadaļā “Par mums” – 

“Izsoles”. 

7.3. Objektu var apskatīt Izsoles rīkotāja pārstāvju klātbūtnē, apskati iepriekš saskaņojot ar Latvijas 

Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības fakultātes Mācību un pētījumu 

saimniecības “Pēterlauki” direktori Ievu Iesalnieci pa tālruni 20259167. 

OBJEKTA RAKSTUROJUMS 

8. Automobilis kravas – pašizgāzējs MERCEDES BENZ 1844, ar valsts reģistrācijas Nr. GM 3567, 

identifikācijas Nr. WDB6554361K204696, reģistrācijas apliecības Nr. AE 0300381. Automobilis 

nav uzrādīts CSDD tehniskajai apskatei kopš 2020. gada 18. septembra. Motors nedarbojās. Liela 

daļa konstrukcijas ar rūsēšanas pazīmēm dažādās šī procesa stadijās. Vizuālais stāvoklis liecina par 

iespējamiem būtiskiem izdevumiem, kuri nepieciešami šī automobiļa tehniskā stāvokļa 

nodrošināšanai atbilstoši 2017. gada 30. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 295 “Noteikumi 

par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”. 

PIETEIKUMS 

9. Piedalīšanos Izsolē Pretendents apliecina, iesniedzot atbilstoši Nolikumam sagatavotu 

pieteikumu (pielikums Nr. 1). Pieteikumam jābūt ievietotam aizlīmētā aploksnē, kura ir parakstīta, 

un uz kuras jābūt norādītam: “Par Latvijas Biozonātņu un tehnoloģiju universitātes 

Lauksaimniecības fakultātes Mācību un pētījumu saimniecības “Pēterlauki” automobiļa kravas-

pašizgāzēja MERCEDES BENZ 1844, valsts reģistrācijas Nr. GM 3657, 1996.  pārdošanu un 

Pretendenta nosaukumam”. 

10. Pieteikums jānosūta vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi LBTU (Jelgavas pilī), Lielā ielā 

2, Jelgavā, Dokumentu pārvaldības daļā, 197. kab. līdz 2023. gada 2. janvāra plkst. 16.00. 

mailto:edokuments@lbtu.lv
http://www.lbtu.lv/
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Saņemtie pieteikumi tiek reģistrēti to saņemšanas secībā. Elektroniski parakstītu pieteikumu līdz 

šajā punktā noteiktajam termiņam var nosūtīt uz LBTU oficiālo e-pastu: edokuments@lbtu.lv.  

11. Visi pieteikumi, kas tiks iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti un bez 

atvēršanas tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam. Elektroniski parakstītie pieteikumi, kas 

iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks nosūtīti atpakaļ, bet Pretendentam tiks nosūtīts paziņojums, 

par pieteikuma neizskatīšanu Līdz noteiktā termiņa beigām Pretendents savu pieteikumu var atsaukt 

rakstiskā veidā, iesniedzot vēstuli personīgi vai nosūtot to pa pastu vai e-pastu uz norādītajām 

adresēm. 

 

IESNIEGTO PIETEIKUMU ATVĒRŠANA UN NOFORMĒJUMA PRASĪBAS 
12. Izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) pieteikumus atvērs LBTU (Jelgavas pilī), Lielā 

ielā 2, Jelgavā, 298. kabinetā 2023. gada 3. janvārī, plkst. 13.00. 

13. Pieteikumu atvēršanas Komisijas sēde ir atklāta. 

14. Pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un 

dzēsumiem.  

15. Pretendents ar savu parakstu uz pieteikuma apliecina, ka ar tiesas spriedumu nav atzīts par 

vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, kā arī Pretendentam (juridiskajai personai) līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai nav nodokļu parādu, kas pārsniedz EUR 150,00. 

 

IZSOLES PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA 

16. Izsoles komisija pārbauda, vai izsoles prasībām atbilstošie pieteikumi satur visu šajā Nolikumā 

pieprasīto informāciju un vai tā atbilst Nolikuma prasībām. Izsoles komisija ir tiesīga izslēgt no 

dalības rakstiskajā izsolē pieteikumus, kuri nesatur visu šajā Nolikumā pieprasīto informāciju, vai 

tie neatbilst šī Nolikuma prasībām. 

17. Nolikuma prasībām atbilstošie pieteikumi tiks salīdzināti un vērtēti pēc lielākās piedāvātās 

cenas (maksa jānorāda bez PVN un jānoapaļo līdz veseliem centiem); 

18. Ja vairākiem Pretendentiem būs vienādas lielākās cenas EUR, Pretendentiem tiks piedāvāts 

rakstiski 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pārskatīt savus pieteikumus un piedāvāt tādu pašu vai 

lielāku maksu EUR, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un 

kārtību. 

19. Gadījumā, ja atkārtoti diviem vai vairākiem Pretendentiem piedāvātā lielākā maksa ir vienāda, 

priekšroka ir tam Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais. 

20. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko maksu, neiesniedz jaunu 

piedāvājumu par augstāku maksu, Izsoles komisija pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski 

piedāvā minētajiem Pretendentiem slēgt pirkuma - pārdevuma līgumu atbilstoši to nosolītajai 

maksai. 

PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

21. Pretendenta tiesības - iegūt nepieciešamo papildus informāciju par Izsoles nolikumu un 

Objektu. 

22. Pretendenta pienākumi: 

22.1. ievērot visus šīs Izsoles nolikuma nosacījumus; 

22.2. segt visus izdevumus, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam 

nav tiesības prasīt kompensēt izdevumus, kas saistīti ar Izsoles pieteikuma sagatavošanu un 

iesniegšanu, neatkarīgi no Izsoles rezultātiem; 

22.3. pēc Izsoles rezultātu paziņošanas Pretendentam – Izsoles uzvarētājam ar Pārdevēju 7 (septiņu) 

darba dienu laikā pēc rakstiskās Izsoles rezultātu paziņošanas jānoslēdz Objekta pirkšanas līgums 

(līguma projekts pielikumā Nr. 2).  

mailto:edokuments@lbtu.lv
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22.4. sniegt Izsoles komisijai tās pieprasīto papildus informāciju tās noteiktajā apjomā un termiņā, 

ja tāda tiek pieprasīta. Minētā pienākuma neizpildes gadījumā Izsoles komisijai ir tiesības pieņemt, 

ka Pretendents nespēj izpildīt attiecīgo prasību.  

IZSOLES KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

23. Komisijas tiesības: 

23.1. rakstveidā pieprasīt no Pretendentiem, papildus informāciju par to iesniegtajiem 

pieteikumiem, t.sk. atsevišķu apstākļu apstiprināšanai var tikt pieprasīta papildus informācija, kas 

nolikumā nav konkrēti uzrādīta; 

23.2. neskaidrot Pretendentiem izsoles gaitā pieņemto lēmumu pamatojumu;  

23.3. pieņemt lēmumu neatzīt par uzvarētāju un neslēgt līgumu ne ar vienu no Pretendentiem; 

23.4. pārtraukt izsoli jebkurā tās stadijā līdz lēmuma par uzvarētāja noteikšanu paziņošanai; 

23.5. veikt Pretendentu atlasi vairākās kārtās; 

23.6. citas tiesības, kas nav pretrunā normatīvajiem aktiem. 

24. Komisijas pienākumi: 

24.1. pieņemt pieteikumus, kas iesniegti šīs Izsoles nolikuma prasībām atbilstošā termiņā un formā; 

24.2. sniegt informāciju un skaidrojumus par šīs Izsoles nolikumu.  

 

IZSOLES NORISE 

25. Komisijas priekšsēdētājs atklāj izsoli noteikumu 12. punktā noteiktajā izsoles datumā un 

stundā.  

26. Komisijas priekšsēdētājs atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus dalībnieku 

reģistrācijas secībā, nolasa visiem komisijas locekļiem pilnu pieteikuma saturu. Komisijas 

priekšsēdētājs parakstās uz pieteikuma. 

27. Pēc aplokšņu atvēršanas/elektroniski iesniegto dokumentu atvēršanas, komisija: 

27.1. pārbauda piedāvājumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām. Neatbilstoši 

piedāvājumi tiek noraidīti kā nederīgi, kas tiek atzīmēts izsoles protokolā, 

27.2. no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, norādot pretendentu un 

tā piedāvāto cenu, 

27.3. nosauc visaugstāko piedāvāto cenu un personu, kas to nosolījusi, iegūstot izsoles 

priekšmeta iegādes tiesības. 

28. komisija protokolē izsoles gaitu un izsoles protokolu apstiprina 3 (trīs) dienu laikā pēc 

izsoles norises dienas  

29. Sūdzības par komisijas darbībām var iesniegt LBTU kancleram, sūdzību iesniedzot LBTU 

Dokumentu pārvaldības daļā, Jelgavā, Lielā ielā 2, 197. kabinetā. 

 

KONFIDENCIALITĀTE 

30. Izsolei iesniegto pieteikumu un citu materiālu saturu Komisijai aizliegts izplatīt, pavairot vai 

jebkādā veidā izpaust, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un 

tajos noteiktajā kārtībā. 

31. Pretendentu iesniegtos pieteikuma materiālus drīkst izmantot tikai pieteikumu izvērtēšanai un 

Izsoles rezultātu noteikšanai, to izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama pieteikuma iesniedzēja 

piekrišana. 
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2. pielikums 

Par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes  

Lauksaimniecības fakultātes 

Mācību un pētījumu saimniecības “Pēterlauki”   

automobiļa kravas-pašizgāzēja MERCEDES BENZ 1844,  

valsts reģistrācijas Nr. GM 3657, 1996 pārdošanu. 

 

Pirkuma – pārdevuma  

L Ī G U M S  

PROJEKTS  

 

Jelgavā        20__. gada ___________ 

 
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Reģ. Nr. 90000041898, 

_________________ personā, kurš rīkojas uz LBTU rektora pilnvaras Nr. 

___________no______________, no vienas puses, turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses, un 

_________________________________________________personā, kurš rīkojas  
(vārds, uzvārds/nosaukums, pers. kods/reģ. Nr., adrese) 

pamatojoties uz ________________________ turpmāk – Pircējs, no otras puses, katra  

(dokumenta nosaukums)  

atsevišķi un, abas kopā sauktas – puses, noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk, pamatojoties uz Pārdevēja rīkotās rakstiskās izsoles 

rezultātiem, kustamo mantu – automobili kravas-pašizgāzēju MERCEDES BENZ 1844, 

valsts reģistrācijas Nr. GM 3657, 1996. 

1.2. Pārdevējs apliecina, ka līdz līguma noslēgšanai kustamā manta nav nevienam citam 

atsavināta, nav ieķīlāta, par to nav strīdu, tai nav uzlikts aizliegums, kā arī nav citu šķēršļu, 

lai to pārdotu un lai Pircējs to varētu nopirkt. 

1.3. Pircējam ir zināms kustamās mantas faktiskais stāvoklis un Pircējs apliecina, ka neizvirzīs 

pret Pārdevēju nekādas pretenzijas, ja atklāsies kādi kustamai mantai piemītoši apslēpti 

trūkumi. 

 

2. PIRKUMA MAKSA, APMAKSAS KĀRTĪBA, KUSTĀMĀS MANTAS NODOŠANA 

UN LĪGUMSODS 

2.1. Kustamā manta tiek pārdota par Izsoles rezultātā noteikto pirkuma maksu 

________________ euro (summa vārdiem),  

2.2. Pircējs maksā Pārdevējam šī Līguma 2.1. punktā noteikto pirkuma maksu 7 (septiņu) 

darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas, ieskaitot maksu 

Pārdevēja norēķinu kontā. 

2.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pirkuma maksai tiek piemērots Pievienotās vērtības 

nodoklis.  

2.4. Kustāmā manta tiek nodota ar nodošanas – pieņemšanas aktu pēc pilnas pirkuma maksas 

summas saņemšanas Pārdevēja bankas norēķinu kontā, ko no Pircēja puses ir tiesīga parakstīt 

________________, bet no Pārdevēja puses ir tiesīgs parakstīt Latvijas Biozinātņu un 

tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības fakultātes Mācību un pētījumu saimniecības 

“Pēterlauki” direktore Ieva Iesalniece. 
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2.5. Ja Pircējs neievēro vai pārkāpj Līgumā noteikto 2.2. punktā minēto termiņu, tad Pircējs 

maksā soda naudu 1% apmērā no līguma 2.1. punktā noteiktās pirkuma maksas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pirkuma maksas, kā arī sedz visus Pārdevēja 

izdevumus, kas radušies saistībā ar pārdodamās kustamās mantas uzglabāšanu. 

 

3. PIRCĒJA UN PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pircējs iegūst īpašumtiesības uz 1.1.apakšpunktā norādīto kustamo mantu pēc abpusējas 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. 

3.2. Pārdevējam ir pienākums nodot Pircējam kustamo mantu ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu, iepriekš savlaicīgi paziņojot Pircējam par nodošanas laiku; 

3.3. Pircējam ir pienākums atlīdzināt Pārdevējam vai trešajām personām Pircēja darbības vai 

bezdarbības rezultātā nodarītos zaudējumus. 

3.4. Pircēja pienākums ir veikt pilnu pirkuma summas apmaksu.  

 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līguma nepildīšanu, ja šī neizpilde 

radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt 

un novērst. 

4.2. Puse, kurai radušies nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties informē otru Pusi par 

nepārvaramas varas iestāšanos. Šajā gadījumā puses vienojas par līgumā noteikto noteikumu 

grozīšanu vai līguma izbeigšanu. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās jāpierāda tai Pusei, 

kura uz tiem atsaucas. 

4.3. Līgumu var izbeigt, ja abas līgumslēdzējas puses tam piekrīt un savstarpēji rakstiski 

vienojas. 

 

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz abu pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

5.2. Līgums ir saistošs abām pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

5.3. Visi strīdi, domstarpības vai prasības, kas rodas sakarā ar līgumu, puses risina savstarpēju 

pārrunu un vienošanās ceļā, ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu jautājums tiks nodots 

izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.4. Visos jautājumos, kuri nav atrunāti līgumā, puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

5.5. Puses vienojas, ka no šī Līguma izrietošās saistības, kā arī ar to īstenošanu saistītā Pušu 

sniegtā vai iegūtā informācija ir konfidenciāla, ciktāl Latvijas Republikā piemērojamās tiesību 

normas nenosaka citādi. 

5.6. Līguma izpildes laikā Puses apņemas ievērot ES regulas 2016/679, Fizisku personu datu 

apstrādes likuma un ar tiem saistīto normatīvo aktu, tai skaitā iekšējo normatīvo aktu prasības. 

5.7. Visi grozījumi, papildinājumi un pielikumi līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie veikti 

rakstveidā un tos ir parakstījušas abas līgumslēdzējas puses vai attiecīgi to pilnvaroti pārstāvji. 

5.8. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrai pusei tiek nodots 

viens eksemplārs. 

 

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pārdevējs: Pircējs: 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte 

Reģ. Nr. 90000041898 

Jurid. adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001 
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Banka: Valsts kase 

Kods: TREL LV 22 

Konta Nr.LV76TREL9160031000000 
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Projekts 

Nodošanas - pieņemšanas akts  

 

Jelgavas novads     2023. gada ____.____________ 

 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (tālāk tekstā – LBTU), reģ. Nr. 

90000041898, kuru pamatojoties uz __________ LBTU rektores izsniegto pilnvaru Nr. 

__________ pārstāv LBTU Lauksaimniecības fakultātes Mācību un pētījumu saimniecības 

“Pēterlauki” direktore Ieva Iesalniece 

nodod  

un  _____________________________________, kuru pārstāv  

_______________________________________________________________(amats, 

vārds, uzvārds) 

pieņem:  

1. LBTU Lauksaimniecības fakultātes Mācību un pētījumu saimniecības “Pēterlauki” 

automobili kravas-pašizgāzēju MERCEDES BENZ 1844, valsts reģistrācijas Nr. GM 3657, 

1996. 

 

2. Automobiļa kravas-pašizgāzēja MERCEDES BENZ 1844, valsts reģistrācijas Nr. GM 

3657, 1996 izskats un tehniskais stāvoklis pieņēmējam ir zināms un šajos jautājumos pretenziju 

pret LBTU nav.  

 

3. Vienlaicīgi ar automobiļa kravas-pašizgāzēja MERCEDES BENZ 1844, valsts 

reģistrācijas Nr. GM 3657, 1996  nodošanu tiek nodoti tam piekrītošie dokumenti.  

 

4. Akts sastādīts 3 eksemplāros, no kuriem 2 (divi) paliek LBTU un 1 

(viens)________________. 

 

Nodeva:      Pieņēma: 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju 

universitāte       __________________ 

LBTU Lauksaimniecības fakultātes 

Mācību un pētījumu saimniecības    _________________ 

“Pēterlauki” direktore Ieva Iesalniece  _________________ 

(amats, vārds, uzvārds) 

_____________________________   __________________ 

(paraksts)      (paraksts) 


