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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  

1. Šie VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk – RPNC, kustamās mantas 

izsoles noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama RPNC 

saimnieciskajā darbībā neizmantojamās kustamās mantas pircēja noteikšana atklātā rakstiskā 

izsolē. 

2. Izsoli sagatavo un organizē ar 2015. gada 25. novembra RPNC valdes lēmumu Nr. 2.2. 

(protokols Nr. 19) apstiprinātā komisija šādā sastāvā, turpmāk – Izsoles komisija: 

2.1. Komisijas priekšsēdētāja: Ingrida Trapiņa, Saimnieciski tehniskās vadības un 

grāmatvedības uzskaites departamenta vadītāja; 

2.2. Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Andris Žukovskis, Saimnieciskā nodrošinājuma daļas 

vadītājs; 

2.3. Komisijas locekle: Inese Minajeva, Juridiskās daļas vadītāja; 

2.4. Komisijas loceklis (sekretārs): Arnis Žugans, Juridiskās daļas vecākais jurists. 

3. Izsolē tiek pārdota RPNC saimnieciskajā darbībā neizmantojamā kustamā manta, kas uzskaitīta 

Noteikumu 2. daļā “INFORMĀCIJA PAR IZSOLES PRIEKŠMETIEM”. 

4. Izsoles vieta un laiks – 2016. gada 16. februārī, plkst. 11:00, RPNC administrācijas ēkas 

(“A” korpuss) 103. telpā, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005. 

5. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek RPNC Administrācijas telpās, sākot no sludinājuma 

publicēšanas dienas RPNC mājaslapā sadaļā Izsoles – http://www.rpnc.lv/izsoles, līdz 2016. 

gada 16. februārim, plkst. 10:45 Tvaika ielā 2, Rīgā, Administrācijas korpusā, Lietvedības 

daļā 104. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā 

punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

http://www.rpnc.lv/izsoles
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6. Izsoles priekšmeti tiek izsolīti katrs atsevišķi un tiks pārdoti Izsoles dalībniekam, kas piedāvās 

visaugstāko cenu. 

7. Maksāšanas līdzeklis ir euro (EUR). Izsoles cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, ko 

pircējs maksā papildus savai nosolītajai cenai Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā un 

apjomā. 

8. Sludinājums par RPNC kustamās mantas izsoli tiek publicēts RPNC mājaslapā internetā, sadaļā 

Izsoles – http://www.rpnc.lv/izsoles.  

 

II. INFORMĀCIJA PAR IZSOLES PRIEKŠMETIEM  

9. Izsolē atsavināmās RPNC saimnieciskajā darbībā neizmantojamās kustamās mantas saraksts:  

Nr. 

p.k. 

Transportlīdzekļa 

veids 

Transportlīdz. 

marka, modelis 
Valsts reģ. Nr. 

Motors, 

tilpums 

1. 

reģistrācija 

(gads) 

Izsoles 

sākumcena 

euro (bez 

PVN) 

1. Vieglais pasažieru AUDI A 6 EA 3058 Benzīns 2.5 1995 335.00 

2. Vieglais pasažieru VOLVO 460 BP 4232 Benzīns 1995 200.00 

3. Vieglais pasažieru VAZ 21093 DV 2895 Benzīns 1.5 1998 185.00 

4. Kravas furgons RAF 2920 AF 1151 Benzīns 2.4 1993 240.00 

5. Kravas furgons MULTICAR ID. Nr. 001433 Dīzelis 1989 240.00 

6. Kravas furgons MULTICAR Bez ID. Nr. Dīzelis 1989 220.00 

7. Vieglais pasažieru VW PASSAT CS 3400 Benzīns 1993 570.00 

 

10. Izsoles priekšmetus Izsoles dalībnieki un interesenti var apskatīt RPNC teritorijā – Tvaika ielā 

2, Rīgā, LV-1005, darba dienās no 10:00 līdz 16:00 laika periodā no 2016. gada 9. - 

15. februārim, iepriekš piesakoties pie Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītāja Andra 

Žukovska pa tālr. 67080168, mob. tālr. 26385168 vai e-pastu: andris.zukovskis@rpnc.lv. 

 

III. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA  

11. Lai reģistrētos par Izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā interesents apliecina, ka ir 

iepazinies ar Izsoles noteikumiem un jāuzrāda šādi dokumenti: 

11.1. fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments; 

11.2. juridiskām personām – apliecināta reģistrācijas apliecības kopija (kopija jāpievieno 

pieteikumam), ja juridisku personu nepārstāv paraksttiesīga amatpersona – juridiskas 

personas izdota pilnvara (oriģināls jāpievieno pieteikumam). 

12. RPNC reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norādot saņemšanas datumu un 

laiku, kā arī Izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, bet 

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

kontakttālruni, pārstāvja (pilnvarotās personas) vārdu, uzvārdu.  

http://www.rpnc.lv/izsoles
mailto:andris.zukovskis@rpnc.lv
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13. Pieteikums ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā slēgtā 

aploksnē, uz kuras norādīts: Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, bet juridiskām personām – 

nosaukums (ģenitīvā), piedāvājums VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” kustamās 

mantas 22.02.2016. izsolei. 

14. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz Izsoles sākumam. 

15. Izsole notiek, ja uz to tiek reģistrēti vismaz 2 Izsoles dalībnieki. Ja uz Izsoli noteiktajā laikā 

reģistrējies tikai viens dalībnieks, Izsole nenotiek un, pamatojoties uz Izsoles komisijas 

lēmumu, manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam, kam 5 (piecu) darba 

dienu laikā jāsamaksā pilna pirkuma maksa par atsavināmo mantu. 

 

IV. IZSOLES NORISE 

16. Izsoli vada Izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

17. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā jāatspoguļo visas Izsoles vadītāja un dalībnieku 

darbības izsoles gaitā. 

18. Pieteikumu atvēršana ir atklāta. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā.  

19. Izsoles dalībnieka pārstāvja neierašanās uz pieteikumu atvēršanu nav šķērslis pieteikuma 

izskatīšanai. 

20. Pēc pieteikumu atvēršanas Izsoles vadītājs paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstveida 

izsoles rezultāti. Ja papildus izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas 

Izsoles vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko piedāvājumu un 

Izsoles  uzvarētāju, kas ieguvis tiesības slēgt pirkuma līgumu. 

21. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairākos pieteikumos piedāvāta vienāda augstākā 

cena, Izsoles komisija:  

21.1. turpina Izsoli, pieņemot rakstveida piedāvājumus no klātesošajiem Izsoles 

dalībniekiem (vai to pārstāvjiem), kuru pieteikumos piedāvāta vienāda augstākā cena, un 

organizē jauno piedāvājumu tūlītēju atvēršanu; 

21.2. pārtrauc Izsoli, lai rakstveidā lūgtu klātneesošajiem Izsoles dalībniekiem, kuru 

pieteikumos piedāvāta vienāda augstākā cena, izteikt rakstveidā jaunu piedāvājumu, 

nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un kārtību. 

21.3. atkārtoti saņemot vairākus vienādas augstākās cenas piedāvājumus no Izsoles 

dalībniekiem (vai to pārstāvjiem), Izsoles komisija piedāvā noslēgt Izsoles priekšmeta 

pirkuma līgumu tam dalībniekam, kas iesniedzis sākotnējo pieteikumu pirmais. 
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V. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA  

22. Izsoles komisija apstiprina rakstveida Izsoles rezultātus un 2 (divu) darba dienu laikā pēc 

Izsoles rezultātu paziņošanas nodrošina informācijas publicēšanu RPNC mājaslapā internetā, 

sadaļā Izsoles – http://www.rpnc.lv/izsoles. 

23. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu paziņošanas tiek noslēgts pirkuma līgums.  

Nosolītā kustamā manta tiek nodota pircējam ar nodošanas pieņemšanas aktu 1 (vienas) darba 

dienas laikā no pirkuma cenas saņemšanas dienas. 

 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētāja                                              I. Trapiņa 

 

 

http://www.rpnc.lv/izsoles

