
APSTIPRINĀTS 
AS „RĪGAS SILTUMS” 
Transportlīdzekļu izsoles komisijas 
2019.gada 4.jūnija sēdē 
protokols Nr.1 
 

AS “RĪGAS SILTUMS”  
transportlīdzekļu 2019.gada 20.jūnija izsoles 

NOTEIKUMI 
 
1.  Ievads 
1.1. AS „RĪGAS SILTUMS” neizmantojamo transportlīdzekļu pārdošanai tiek 

rīkota mutiska transportlīdzekļu izsole. 
1.2. Izsole notiks 2019.gada 20.jūnijā, Rīgā, Cēsu ielā 3a, 1.korpusā, 4.stāva 

zālē. Izsoles sākums plkst. 13.00. 
1.3. Izsolē tiek piedāvāti 5 transportlīdzekļi. Pārdodamo transportlīdzekļu 

saraksts ar izlaiduma gadu un izsoles sākumcenu dots 1.pielikumā. 
1.4. Ar pārdodamajiem transportlīdzekļiem var iepazīties līdz izsoles 

sākumam Rīgā, Pildas ielā 43, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, 
iepriekš sazinoties pa tālr. 67017491, 29808376. 

1.5. Ar piedalīšanos izsolē, izsoles dalībnieks akceptē visus izsoles 
noteikumus, kā arī apliecina, ka viņu apmierina transportlīdzekļu 
tehniskais stāvoklis un viņš apņemas necelt pret AS „RĪGAS SILTUMS” 
nekādas pretenzijas šai sakarā. 

1.6.  Izsoles dalībnieku starpā ir aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt 
izsoles gaitu un rezultātus.  

1.7.  Izsoles dalībnieks ir atbildīgs par izsoles noteikumos noteikto izsoles 
dalībnieka saistību izpildi norādītajos termiņos un apjomā.  

1.8. AS “RĪGAS SILTUMS” nekompensē izsoles dalībniekiem un/vai trešajām 
personām izdevumus un/vai zaudējumus, kas izsoles dalībniekiem un/vai 
trešajām personām radušies sakarā ar sagatavošanos dalībai izsolē un 
dalību izsolē. 

 
2.  Pieteikšanās izsolei 
2.1. Pieteikšanās izsolei tiek uzsākta ar sludinājuma par izsoli publicēšanas 

dienu. 
2.2. Pieteikšanās izsolei: 

2.2.1. nosūtot pieteikuma veidlapu (2.pielikums), turpmāk tekstā – 
Pieteikums, uz e-pasta adresi transports@rs.lv. Pēc Pieteikuma 
saņemšanas izsoles komisijas loceklis piešķir izsoles dalībnieka 
reģistrācijas numuru, ieraksta to iesniegtajā Pieteikumā un uz e-
pasta adresi, no kuras saņemts izsoles dalībnieka Pieteikums, 
tiek nosūtīts Pieteikums ar aizpildītu izsoles dalībnieka 
reģistrācijas numuru; 

2.2.2. aizpildot Pieteikumu AS “RĪGAS SILTUMS” Transporta dienestā 
Pildas ielā 43, Rīgā, ražošanas korpusa 23.kabinetā, darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00. Pēc 
Pieteikuma iesniegšanas izsoles komisijas loceklis piešķir izsoles 
dalībnieka reģistrācijas numuru, ieraksta to iesniegtajā 
Pieteikumā un iesniedz tā kopiju izsoles dalībniekam.  

mailto:transports@rs.lv
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2.3. Pieteikšanās izsolei tiek pārtraukta 2019.gada 19.jūnijā plkst. 15.00. 
Pieteikumi, kas elektroniski tiks saņemti pēc šajā punktā minētā termiņa, 
netiks reģistrēti. 

2.4. Izsoles dalībnieku Pieteikumus reģistrē dalībnieku pieteikumu 
reģistrācijas sarakstā Pieteikumu iesniegšanas secībā.   

2.5. Lai piedalītos izsolē, dalībniekam jāsamaksā dalības maksa 9,57 EUR, 
t.sk. PVN 21% 1,66 EUR, un nodrošinājuma maksa 200,00 EUR. AS 
“RĪGAS SILTUMS” norēķinu konta Nr. LV18 RIKO 0002 0130 2545 5 AS 
“Luminor Bank” Latvijas filiāle. 

2.6. Piesakoties izsolei, persona apliecina, ka ir informēta un apzinās, ka 
personas iesniegtie personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, apmērā 
un kārtībā, kā ir noteikts šajos izsoles noteikumos un ir nepieciešams 
izsoles veiksmīgai norisei un tās rezultātu īstenošanai. Izsoles dalībnieka 
iesniegtie personas dati tiks dzēsti, beidzot pastāvēt to apstrādes 
tiesiskajam pamatam. 
 

3.  Reģistrācija izsolei un izsoles kārtība 
3.1. Izsoles dalībnieks ir tiesīgs piedalīties izsolē, ja no viņa ir saņemts 

Pieteikums, ir piešķirts izsoles dalībnieka reģistrācijas numurs, 
samaksāta izsoles dalības maksa un nodrošinājuma maksa, par to 
izsoles komisijai uzrādot maksājumu uzdevumu (-us) un dalībnieks ir 
reģistrēts dalībnieku pieteikumu reģistrācijas sarakstā. 

3.2. Lai reģistrētos izsolei, izsoles dalībnieks, ierodoties izsoles vietā: 
3.2.1.  Fiziskās personas: 

3.2.1.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas 
apliecību) un maksājuma uzdevumu (-us) par dalības 
maksas un nodrošinājuma maksas samaksu. 

3.2.2. Juridiskās personas: 
3.2.2.1. iesniedz izdruku no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

tīmekļvietnes ar paraksta tiesīgo personu uzskaitījumu; 
3.2.2.2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas 

apliecību) un maksājuma uzdevumu (-us) par dalības 
maksas un nodrošinājuma maksas samaksu; 

3.2.2.3. ja juridisko personu pārstāv persona, kura nav juridiskās 
personas amatpersona ar pārstāvības tiesībām, 
iesniedzams pilnvaras oriģināls vai pilnvaras kopija (uzrādot 
pilnvaras oriģinālu un pilnvarnieka pasi vai personas 
apliecību) ar tiešu un nepārprotamu pilnvarojumu piedalīties 
izsolē, iesniegt, parakstīt un saņemt visus nepieciešamos 
dokumentus, saistītus ar izsolē nosolītā transportlīdzekļa 
pirkuma noformēšanu; 

3.2.2.4. ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas papildus iesniedz 
attiecīgas valsts reģistra izziņu, kurā atspoguļotas vismaz 
šādas ziņas – ārvalsts juridiskās personas nosaukums, 
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, amatpersonas ar 
pārstāvības tiesībām, šo amatpersonu pārstāvības tiesību 
apjoms. 

3.3. Reģistrācija izsolei notiek 2019.gada 20.jūnijā izsoles vietā no plkst. 
12.30 līdz plkst. 12.55. 

3.4. Pēc reģistrācijas izsoles dalībnieks saņem izsoles dalībnieka kartīti, 
kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram izsoles dalībnieku 
reģistrācijas sarakstā Pieteikumu iesniegšanas secībā. 
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3.5. Izsole notiek, ja transportlīdzekļa izsolē reģistrējušies un tajā piedalās 
vismaz 2 (divi) izsoles dalībnieki.  

3.6. Izsole tiek protokolēta. 
3.7. Izsole notiek valsts valodā. Izsoles dalībniekam, kurš nepārvalda valsts 

valodu, uz sava rēķina jānodrošina sev tulks. 
3.8. Izsoles solis ir augšupejošs – 100,00 EUR apmērā. 
3.9. Sākot konkrēta transportlīdzekļa izsoli, tās vadītājs, nosauc 

transportlīdzekļa marku, modeli, valsts reģistrācijas numuru, sākumcenu 
un izsoles soli, tiek raksturots izsolāmais transportlīdzeklis 

3.10. Izsoles dalībnieks izsoles procesā drīkst uzsākt līdzdalību visā konkrētā 
transportlīdzekļa izsoles laikā. 

3.11. Izsoles vadītājs, ievērojot noteikto izsoles soli, nosauc transportlīdzekļa 
cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosaukto transportlīdzekļa cenu 
akceptējis, paceļ savu dalībnieka kartīti. Ja nosaukto transportlīdzekļa 
cenu akceptējis tikai 1 (viens) izsoles dalībnieks, izsoles vadītājs pēdējo 
cenu nosauc 3 (trīs) reizes, un, ja transportlīdzekļa cenu neakceptē vēl 
kāds izsoles dalībnieks, 3 (trešā) transportlīdzekļa cenas nosaukšanas 
reize tiek fiksēta ar āmura piesitienu, pēc kā transportlīdzeklis uzskatāms 
par nosolītu. 

3.12. Transportlīdzeklis tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš akceptējis 
augstāko cenu. 

3.13. Pēc izsoles augstākās un otras augstākās cenas solītājiem ar parakstu 
protokolā jāapstiprina sava piedāvātā transportlīdzekļa cena. Uzskatāms, 
ka izsoles dalībnieks, kurš transportlīdzekli nosolījis, bet neparakstās 
protokolā, ir atteicies no pirkuma tiesībām. Šajā gadījumā viņš zaudē 
iemaksāto nodrošinājuma maksu, ir svītrojams no izsoles dalībnieku 
saraksta un par transportlīdzekli nosolījušu tiek uzskatīts izsoles 
dalībnieks, kurš akceptējis nākamo augstāko transportlīdzekļa cenu. 

3.14. Ja 2 (divi) vai vairāki izsoles dalībnieki nosola vienādu transportlīdzekļa 
cenu, transportlīdzekli ir nosolījis tas izsoles dalībnieks, kuram ir mazāks 
izsoles dalībnieka reģistrācijas numurs. 

3.15. Ja konkrētā transportlīdzekļa izsolē piesakās 1 (viens) izsoles dalībnieks, 
tad izsole tiek atzīta par nenotikušu. Par to izdarāma atzīme izsoles 
protokolā un izsoles komisija pēc izsoles dalībnieka attiecīga iesnieguma 
saņemšanas lemj par transportlīdzekļa pārdošanu vienīgajam izsoles 
dalībniekam par transportlīdzekļa sākumcenu. 
 

4.  Izsoles rezultāti 
4.1. Ar izsoles dalībnieku, kurš ieguvis tiesības iegādāties izsolāmo 

transportlīdzekli (turpmāk tekstā – Pircējs), 5 (piecu) darba dienu laikā 
tiek parakstīts pirkuma līgums (3.pielikums), kā arī tiek izsniegts rēķins 
norēķiniem par izsolē nosolīto transportlīdzekli, uz kura pamata jāveic 
maksājums.  
Juridiskām personām pirkuma līgumu  no Pircēja puses paraksta persona 
(-as), kurai (-ām) Komercreģistrā reģistrētas pārstāvības tiesības. Ja 
pirkuma līgumu paraksta persona, kurai Komercreģistrā nav reģistrētas 
pārstāvības tiesības, tās pienākums pirms pirkuma līguma parakstīšanas 
iesniegt dokumentu, kas apliecina attiecīgas personas pilnvarojumu rīkoties 
komersanta vārdā. Komersanta izsniegtajai pilnvarai jābūt apstiprinātai. 

4.2. Ja Pircējs iepriekš minētajā termiņā neparaksta pirkuma līgumu vai 
līgumā norādītajā termiņā nesamaksā pirkuma maksu, uzskatāms, ka 



 4 

Pircējs atteicies no izsolē iegūtajām tiesībām un zaudējis tiesības uz 
nosolīto transportlīdzekli, kā arī samaksāto nodrošinājuma naudu. 

4.3. Iestājoties noteikumu 4.2.punktā minētajiem apstākļiem, izsoles komisija 
transportlīdzekli drīkst piedāvāt izsoles dalībniekam, kurš akceptējis 
nākamo augstāko cenu. 

4.4. Gadījumā, ja izsole atzīta par nenotikušu, izsoles komisija var pieņemt 
lēmumu: 
4.4.1. par transportlīdzekļa pārdošanu vienīgajam dalībniekam par 

sākumcenu, vai 
4.4.2. par atkārtotas izsoles izziņošanu. 
 

5.  Nobeiguma noteikumi 
5.1. Izsoles dalībnieka iemaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. 
5.2. Izsoles dalībnieka iemaksāto nodrošinājuma maksu ieskaita izsoles 

dalībnieka pirmā nosolītā transportlīdzekļa pirkuma cenā, izņemot 
noteikumu 4.2.punktā minēto gadījumu. 

5.3. Ja izsoles dalībnieks nav nosolījis vēlamo transportlīdzekli, jo tas ir 
pārsolīts, saņemot izsoles dalībnieka rakstveida iesniegumu, tā 
iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) darba dienu 
laikā no iesnieguma datuma. 

5.4. Izsoles komisijai nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas 
ar ziņām par izsoles dalībniekiem. 

5.5. Izsole uzskatāma par nesekmīgu transportlīdzeklim, kuru izsolē nav 
izdevies pārdot. 

5.6. Pēc nesekmīgas izsoles AS „RĪGAS SILTUMS” Transportlīdzekļu 
novērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā veic transportlīdzekļu 
pārvērtēšanu un lemj par jaunas izsoles organizēšanu. 
 

6. Fizisko personu datu apstrāde 
6.1. Izsoles ietvaros izsoles dalībnieka iesniegto fizisko personu datu pārzinis 

ir AS "RĪGAS SILTUMS", reģ. Nr. 4003286750, juridiskā adrese: Cēsu 
iela 3a, Rīga, LV-1012, kontaktinformācija: e-pasts: siltums@rs.lv, 
tālruņa Nr. 67017359. 

6.2. Fizisko personu datu apstrādes tiesiskais pamats – AS "RĪGAS 
SILTUMS" leģitīmo (likumīgo) interešu ievērošana, kā arī personas 
sniegtā piekrišana personas datu apstrādei, iesniedzot AS "RĪGAS 
SILTUMS" personas datus, lai pieteiktos dalībai izsolē vai piesakoties 
transportlīdzekļu apskatei. Fiziskā vai juridiskā persona, kura iesniedz 
AS "RĪGAS SILTUMS" fiziskās personas datus, ir atbildīga par 
iesniedzamo personas datu pareizību. 

6.3. Izsoles ietvaros AS "RĪGAS SILTUMS" apstrādā šādas izsoles 
dalībnieku un to pilnvaroto personu, kā arī AS "RĪGAS SILTUMS" 
apmeklētāju personas datu kategorijas: uzvārds, vārds, personas kods, 
adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācija par maksājumiem. 

6.4. AS "RĪGAS SILTUMS" veic izsoles dalībnieku un interesentu personas 
datu apstrādi ar mērķi nodrošināt izsoles veiksmīgu norisi un tās 
rezultātu īstenošanu, izpildot uz AS "RĪGAS SILTUMS" attiecināmus 
juridiskos pienākumus, ka arī īstenojot AS "RĪGAS SILTUMS" leģitīmās 
intereses, tostarp: 
6.4.1. lai nodrošinātu interesentiem iespēju iepazīties ar 

transportlīdzekļiem; 

mailto:siltums@rs.lv
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6.4.2. lai veiktu izsoles dalībnieku reģistrāciju un nodrošinātu izsoles 
norisi atbilstoši spēkā esošo ārējo un AS "RĪGAS SILTUMS" 
iekšējo normatīvo aktu prasībām; 

6.4.3. lai saņemtu atbilstošo izsoles noteikumiem AS "RĪGAS SILTUMS" 
pienākošos maksājumus, veiktu transportlīdzekļa nodošanu 
izsoles uzvarētājam atbilstoši spēkā esošo ārējo un AS "RĪGAS 
SILTUMS" iekšējo normatīvo aktu prasībām; 

6.4.4. lai nodrošinātu personu, mantas un nekustāmā īpašuma drošību, 
veicot videonovērošanu AS "RĪGAS SILTUMS" objektu teritorijā 
un tām pieguļošajā teritorijā; 

6.4.5. lai ievērotu citas no izsoles procesa izrietošās AS "RĪGAS 
SILTUMS" leģitīmās intereses un normatīvajos aktos noteiktās 
prasības, veicot fizisko personu datu apstrādi atbilstoši AS "RĪGAS 
SILTUMS" personas datu aizsardzības politikai 
(http://www.rs.lv/lv/saturs/datu-aizsardzibas-politika). 

6.5. AS "RĪGAS SILTUMS" apstrādā un glabā izsoles procesā iegūtos 
personas datus 6 mēnešus no izsoles norises datuma vai tik ilgi, cik to 
nosaka vai pieļauj spēkā esošie ārējie normatīvie akti, vai kamēr tas ir 
nepieciešams šajos izsoles noteikumos noteikto personas datu 
apstrādes mērķu sasniegšanai. 

 
 
 
Pielikumā: 1. Izsolē pārdodamo transportlīdzekļu saraksts uz 1lp. 
 2. Izsoles dalībnieka pieteikuma veidlapas paraugs uz 1 lp. 
 3. Transportlīdzekļa pirkuma līguma projekts uz 3 lp. 
  
 
 
 
 
SAGATAVOJA: 
Transporta dienesta lietvede       (personiskais paraksts)          I.Stabulniece 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rs.lv/lv/saturs/datu-aizsardzibas-politika
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1.pielikums 
AS „RĪGAS SILTUMS” 
2019.gada 20.jūnija 
transportlīdzekļu izsoles 
noteikumiem 

 
 

IZSOLĒ PĀRDODAMO TRANSPORTLĪDZEKĻU SARAKSTS 
 

Nr. 

p.k. 

Transportlīdzekļa 

tips 
Reģ. Nr. 

Transportlīdzekļa 

marka 

Izl. 

gads 

Sākumcena, EUR 

ar PVN 21% 

1. Vieglais pasažieru HD 7178 Citroen Berlingo 2008 2600 

2. Vieglais pasažieru MA 5785 AUDI A6 2011 9800 

3. Kravas furgons HE 3686 Fiat Ducato 2008 4800 

4. Kravas furgons HE 5078 Fiat Ducato 2008 4800 

5. Kravas furgons HE 5083 Fiat Ducato 2008 4100 
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2.pielikums 
AS „RĪGAS SILTUMS” 
2019.gada 20.jūnija 
transportlīdzekļu izsoles 
noteikumiem 

 
IZSOLES DALĪBNIEKA PIETEIKUMA VEIDLAPAS PARAUGS 
AS “RĪGAS SILTUMS” transportlīdzekļu 20.06.2019. izsolei 

 
----------------------------------------------Parauga sākums------------------------------------------------  

 

IZSOLES DALĪBNIEKA PIETEIKUMS 
AS “RĪGAS SILTUMS” transportlīdzekļu 20.06.2019. izsolei 

 
Piesakoties reģistrācijai izsolē, persona apliecina, ka ir iepazinusies ar 

transportlīdzekļu 20.06.2019. izsoles noteikumiem. Personas iesniegtie personas dati 
tiks dzēsti izsoles noteikumu 6.5.punktā minētajā termiņā.  

 
Ziņas par izsoles dalībnieku: 
 

Vārds, uzvārds 
(fiziskai personai) 

Uzņēmuma 
nosaukums 

(juridiskai 
personai) 

Personas kods 
(fiziskai personai) 

Vienotais 
reģistrācijas 

numurs (juridiskai 
personai) 

Adrese 
(novads, pilsēta, 

iela, mājas Nr. vai 
nosaukums, 

dzīvokļa Nr., pasta 
indekss) 

Tālrunis 
E-pasta 
adrese 

 
 
 
 

    

 
Piekrītu, ka iesniegtie personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, apmērā un 

kārtībā, kādā tas ir noteikts izsoles noteikumos un ir nepieciešams izsoles veiksmīgai 
norisei un tās rezultātu īstenošanai.  

Esmu informēts, ka man ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu šajā iesniegumā 
doto piekrišanu, par atsaukumu rakstveidā informējot pieteikuma saņēmēju. 

Apzinos, ka piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas 
uz piekrišanu pirms atsaukuma. 
 

Transportlīdzekļu izsoles dalībnieka paraksts:    
 
____________________________________  

Vārds, uzvārds, amats (pārstāvot juridisko personu) 
 
Aizpilda izsoles komisijas loceklis 

Datums Laiks Izsoles dalībniekam piešķirtais 
reģistrācijas numurs 

Izsoles komisijas locekļa vārds, 
uzvārds, paraksts 

 
 
 

   

 
----------------------------------------------Parauga beigas------------------------------------------------ 
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3.pielikums 
AS „RĪGAS SILTUMS” 
2019.gada 20.jūnija 
transportlīdzekļu izsoles 
noteikumiem 

 
TRANSPORTLĪDZEKĻA PIRKUMA LĪGUMS 

 
Rīgā, 2019.gada __._________________  
 

 

AS “RĪGAS SILTUMS”, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv 
valdes locekļi: _________________________________, turpmāk tekstā – 
Pārdevējs, un 
___________________________________________________________, 
turpmāk tekstā – Pircējs, un turpmāk tekstā abi kopā/atsevišķi – Puses/Puse, 
noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 
 
1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevējam piederošu _______ 

izlaiduma gada transportlīdzekli - ___________________________ ar 
reģistrācijas Nr.________ un transportlīdzekļa identifikācijas 
Nr._________ (turpmāk tekstā – transportlīdzeklis). 

2. Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” transportlīdzekļa 2019.gada 
20.jūnija izsoles (turpmāk tekstā – izsole) rezultātiem, transportlīdzekļa 
cena tiek noteikta _________ EUR (____________________ EUR ____ 
centi.) t. sk. 21% PVN ______EUR (__________EUR ____centi). Pircēja 
izsolē iemaksātā nodrošinājuma maksa ______EUR apmērā tiek 
ieskaitīta pirkuma cenā. 

3. Atlikušo pirkuma cenu _____EUR (______________EUR ___centi) 
apmērā Pircējs samaksā Pārdevējam 7 (septiņu) darba dienu laikā no šī 
Līguma spēkā stāšanās dienas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudas 
summu Pārdevēja bankas kontā. Par samaksu dienu tiek uzskatīts 
naudas ieskaitījums Pārdevēja bankas kontā. 

4. Parakstot šo Līgumu, Pircējs apliecina, ka tam ir zināms transportlīdzekļa 
tehniskais stāvoklis, tas viņu apmierina un Pircējs atsakās celt jebkādas 
pretenzijas pret Pārdevēju šai sakarā arī nākotnē. 

5. Par katru Līguma 2.punktā minētās summas samaksas kavējuma dienu 
Pārdevējs ir tiesīgs uzrēķināt Pircējam nokavējuma procentus 1% 
apmērā no nesamaksātās summas.  

6. Ja pirkuma samaksas kavējums pārsniedz 10 (desmit) darba dienas, 
Pārdevējs patur sev tiesību atkāpties no Līguma un ieturēt Pircēja izsolei 
iemaksāto nodrošinājuma maksu. 

7. Pircējs 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc visas pirkuma cenas un 
līgumsoda, ja tāds uzrēķināts, samaksas, iepriekš vienojoties par 
konkrētu laiku, kopā ar Pārdevēja pilnvarotu pārstāvi veic 
transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Pircēja vārda. 
Transportlīdzekļa pārreģistrācijas izdevumus apmaksā Pircējs. 

8. Īpašuma tiesības uz transportlīdzekli no Pārdevēja ir pārgājušas uz 
Pircēju no brīža, kad transportlīdzeklis pārreģistrēts CSDD uz Pircēja 
vārda un pēdējam ir tiesības rīkoties ar transportlīdzekli pēc saviem 
ieskatiem.  
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9. Pircējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma 7.punkta 
izpildes pieņemt transportlīdzekli no Pārdevēja noformējot nodošanas – 
pieņemšanas aktu un izvest transportlīdzekli no AS „RĪGAS SILTUMS” 
teritorijas. 

10. Par katru Līguma 7. un 9.punktos minēto termiņu kavējumu Pārdevējs ir 
tiesīgs piemērot Pircējam līgumsodu 5 (piecu) euro apmērā par katru 
saistību izpildes kavējuma dienu. Ja Pircējs neievēro Līguma 7.punkta 
izpildes termiņu par vairāk kā 10 (desmit) darba dienām, Pārdevējs ir 
tiesīgs piemērot Pircējam līgumsodu 10 (desmit) euro apmērā par katru 
saistību izpildes kavējuma dienu. 

11. Pēc Līguma 9.punktā minētā termiņa notecējuma Pārdevējs neuzņemas 
nekādu atbildību par Pircēja iegādātā transportlīdzekļa saglabāšanu. 

12. Domstarpības starp Pusēm, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, kas skar to 
vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risinātas 
abpusēju sarunu ceļā. Ja tas nav iespējams un vienošanās netiek 
panākta, strīds tiek izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā. 

13. Šis Līgums ir noteicošais un anulē visas iepriekšējās Pušu sarunas par 
Līguma priekšmetu. 

14. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts Pusēm rakstiski 
vienojoties. Abpusēji parakstītie grozījumi un papildinājumi tiek pievienoti 
Līgumam un kļūst par tā neatņemamām sastāvdaļām.  

15. Jautājumus, kas nav noteikti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

16. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad 
Puses pilnībā izpildījušas savas Līgumā noteiktās saistības. 

17. Ja Līguma izpildes gaitā Pusēm tiek nodota informācija, kas satur fizisku 
personu datus, attiecīgā Puse, kura saņem personas datus apņemas 
ievērot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, tajā skaitā 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 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), 
tajā skaitā, nodrošināt, ka personas dati: 
17.1. tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektiem pārredzamā 

veidā; 
17.2. tiks apstrādāti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams Līguma izpildei 

un personas dati netiks apstrādāti ar Līguma izpildi nesavietojamā 
veidā; 

17.3. ir precīzi un nepieciešamības gadījumā tiks atjaunināti; 
17.4. tiks glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk 

kā nepieciešams Līguma izpildei; 
17.5. tiks apstrādāti tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem 

atbilstošu datu drošību, tajā skaitā, aizsardzību pret neatļautu vai 
nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai 
sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos 
pasākumus. 

18. Puse, kurai tiek nodoti personas dati, apņemas tos nenodot trešajām 
personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Ja 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei ir pienākums izpaust saņemtos 
personas datus, tai ir pienākums desmit dienu laikā par personas datu 
nodošanu informēt Pusi, no kuras tā ir saņēmusi personas datus, ja vien 
to neaizliedz normatīvie akti. 
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19. Līgums ir sastādīts uz divām lapām latviešu valodā divos eksemplāros - 
katrai Pusei pa vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 

 
 
 

Pušu rekvizīti 
 

AS “RĪGAS SILTUMS”  
Cēsu ielā 3a, Rīgā, LV-1012  

Vienotais reģ. Nr. 40003286750  
AS „Luminor Bank” Latvijas filiāle  
konts:LV18RIKO0002013025455  

kods:RIKOLV2X  
  

  
__________________________  

  
__________________________  

  
                                 

 


