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1. Pamatinformācija 

1.1. Turpmāk tekstā minētais ir spēkā attiecībā uz gaļas liellopu (turpmāk tekstā – Dzīvnieki) 

pārdošanu izsolēs, ko organizē uzņēmums SIA „Liellopu izsoļu nams”. 

1.2. Uz visiem pārdošanas darījumiem attiecas tikai un vienīgi Izsoles vispārējie noteikumi (turpmāk 

tekstā – Noteikumi). 

1.3. Izsoļu rīkotājs ir SIA „Liellopu izsoļu nams” (turpmāk tekstā – Pārdevējs). 

1.4. Īpašnieks ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas parakstot Komisijas līgumu ar Pārdevēju, ir 

pieteicis savus Dzīvniekus pārdošanai. 

1.5. Pircējs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir iesniedzis Pārdevējam Pieteikumu dalībai 

izsolei. 

1.6. Pārdošanai pieteiktos Dzīvniekus Pārdevējs pārņem savā uzraudzībā, ja par to ir noslēgta 

nepārprotama vienošanās, un pārdod tos pēc Īpašnieka pieprasījuma un tā vārdā. 

1.7. Līdz ar Komisijas līguma parakstīšanu Īpašnieks apliecina, ka piekrīt visiem Noteikumos 

minētajiem nosacījumiem. 

1.8. Līdz ar Pieteikuma iesniegšanu dalībai izsolei Pircējs apliecina, ka piekrīt visiem šajos 

Noteikumos minētajiem nosacījumiem. 

1.9. Katrs izsoles dalībnieks (Īpašnieks vai Pircējs) atbild par zaudējumiem, kurus ir izraisījis viņš vai 

viņa palīgi. 

1.10. Visiem izsoles dalībniekiem ir jāievēro Pārdevēja darbinieku norādījumi. 

1.11. Pārdevējs ir tiesīgs mainīt pārdošanas pasākumu norisi. 

1.12. Katrs Īpašnieks ir piesaistīts Komisijas līgumā nolīgtajai Saskaņotajai cenai un katrs Pircējs ir 

piesaistīts savai izsolē solītajai cenai. Atkāpšanās no līguma vai solītās cenas ir pieļaujama tikai 

tad, ja par to ir noslēgta nepārprotama vienošanās. 

1.13. Transportēšanu Pārdevēja vārdā ir tiesīgas veikt tikai tās personas, kuras Pārdevējs šim mērķim ir 

nepārprotami pilnvarojis. 

1.14. Pārdevējs ir tiesīgs pats iegādāties dzīvniekus. Šajā gadījumā tam ir tiesības iegādāties Dzīvniekus 

par Saskaņoto cenu, kas ir nolīgta ar Īpašnieku noslēgtajā Komisijas līgumā. 

1.15. Līgumos saskaņotie piegādes termiņi ir saistoši. 

1.16. Pārdevējs var nodrošināt Dzīvnieku transportu uz izsoles namu vai Īpašnieks var par piegādāt 

savus Dzīvniekus uz izsoles vietu. 
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2. Izsole 
2.1. Pārdošanas secību nosaka Pārdevējs. Pārdevējs ir tiesīgs apvienot izsolei pieteiktos dzīvniekus 

grupās vai pārdot atsevišķi un, ja tam ir īpašs iemesls, ārpus kārtas izsolīt vai izņemt no izsoles 

kādu piedāvājumu. 

2.2. Ne Īpašnieks, ne tā pilnvarotā persona nedrīkst solīt vai kādam likt solīt saviem izsolei nodotajiem 

Dzīvniekiem. 

2.3. Pārdevējs ir tiesīgs pats piedalīties izsolē kā Pircējs. 

2.4. Pirms izsoles Pārdevējs paziņo par konstatētajiem trūkumiem, kas ir kļuvuši par iemeslu izsolāmo 

dzīvnieku vai pieteikušos Pircēju izslēgšanai no izsoles, paziņotas tiek arī izmaiņas un 

papildinājumi katalogā.  

2.5. Vairāksolīšanas noteikumi:  

2.6. Izsoles sākumcenu, soli, izsoles ilgumu un citus noteikumos nosaka Pārdevējs un paziņo pirms 

izsoles sākuma;  

2.7. Vīriešu dzimuma dzīvnieku pārdošanu veic, nosakot cenu EUR (eiro) vai LVL (latos) par 

dzīvsvara kilogramu;  

2.8. Sieviešu dzimuma dzīvnieku pārdošanu veic, nosakot cenu EUR (eiro) vai LVL (latos) par 

dzīvnieku;  

2.9. Vairāksolīšanā tiek solīta neto cena (cena bez pievienotās vērtības nodokļa);  

2.10. Izsolē iegūtā vērtība ir neto cena;  

2.11. Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu nosaka Latvijas Republikas nodokļu normatīvais 

regulējums.  

2.12. Pircējam uzreiz pēc izsoles ir jāparaksta Pirkuma līgums.  

2.13. Pēc pirkuma veikšanas risks un izdevumi par dzīvnieku saglabāšanu, uzturēšanu un kopšanu pāriet 

Pircējam. 

2.14. Dzīvnieki paliek Pārdevēja uzraudzībā līdz brīdim, kad tiek nodoti Pircējam. 

3. Komisijas atlīdzība un citi izdevumi 
3.1. Īpašniekam ir jāsamaksā Pārdevējam: 

3.1.1 Komisijas atlīdzība (neto) 2,5% apmērā no Pircēja nosolītās cenas;  

3.1.2 Transporta izdevumi (saskaņā ar atsevišķu Pārdevēja paziņojumu par transporta izmaksu 

aprēķinu) par dzīvnieku transportēšanu, ja to veic Pārdevējs;  

3.1.3 Par potēm (pret infekciozo rinotraheīdu un tuberkulinizāciju) un citiem veterinārajiem 

izdevumiem (neto) LVL 2.00/dzīvnieku;  
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3.1.4 Barības naudu (neto) LVL 1.50 dienā, sākot ar nākamo dienu pēc izsoles dienas, par katru 

dzīvnieku, kas netiek pārdots un tiek uzturēts Pārdevēja uzraudzībā līdz brīdim, kad tiek 

transportēts atpakaļ Īpašniekam.  

3.2. Pircējam ir jāsamaksā Pārdevējam: 

3.2.1 Komisijas atlīdzība (neto) 2,5% apmērā no nosolītās cenas;  

3.2.2 Par vakcīnām un laboratoriskiem izmeklējumiem, un citiem veterināriem izdevumiem, ko 

Pircējs pieprasa veikt Pārdevējam pirms dzīvnieku aizvešanas – pēc faktiskām izmaksām 

(neto);  

3.2.3 Par TRACES sertifikātu izsniegšanu, ko nodrošina LR Pārtikas un veterinārais dienests un 

citiem eksporta dokumentācijas sagatavošanas izdevumiem – pēc faktiskām izmaksām (neto);  

3.2.4 Barības naudu (neto) LVL 1.50 dienā sākot ar nākamo dienu pēc izsoles dienas, par katru 

dzīvnieku, kas tiek uzturēts Pārdevēja uzraudzībā līdz brīdim, kad tiek nodots Pircējam.  

3.3. Komisijas atlīdzības un citu izdevumu aplikšanu vai neaplikšanu ar PVN regulē Latvijas 

Republikas nodokļu normatīvais regulējums. 

4. Norēķināšanās, samaksa un īpašumtiesības 

4.1. Dzīvnieku nodošana Pircējam notiek tikai pēc visas pirkuma summas, komisijas atlīdzības un citu 

izmaksu samaksas, ja vien nepārprotami nav noslēgta cita vienošanās. 

4.2. Līdz ar Pirkuma līguma noslēgšanu un Pārdevēja izrakstītā rēķina saņemšanu, Pircējam ir jāveic 

pirkuma summas samaksa kopā ar komisijas atlīdzību un citām izmaksām, ja vien nepārprotami 

nav noslēgta cita vienošanās. 

4.3. Noteiktais maksājums saskaņā ar rēķinu ir jāsamaksā uz Pārdevēja bankas kontu. Izmaksas un 

nodevas, kas rodas maksājuma vietas un maksājuma pārskaitīšanas dēļ, sedz Pircējs. Čeki un citi 

bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļi par veiktu maksājumu tiek uzskatīti tikai tad, kad tie ir 

ieskaitīti Pārdevēja konta aktīvā. Pircējs neatsaucami atsakās no čeka bloķēšanas. 

4.4. Pircējs iegūst īpašumtiesības uz nopirktajiem dzīvniekiem tikai tad, kad ir samaksājis Pārdevējam 

visu sevis nosolīto un Pirkuma līgumā noteikto pirkuma summu, komisijas atlīdzību un citas 

izmaksas. 

4.5. Pircējs nav tiesīgs veikt nekādu prasību cesiju, kas iegūtas par vēl nesamaksātiem dzīvniekiem, un 

to tālāku pārdošanu trešajai personai. 

4.6. Pircējs nav tiesīgs veikt dzīvnieku ieķīlāšanu (nodrošinājuma nodošanu cita īpašumā) vai tai 

pielīdzināmas prasības nedrīkst rasties, pirms nav veikta pilnīga samaksa. 
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5. Transportēšana pēc pārdošanas 

5.1. Dzīvnieks var atrasties izsoles novietnē ne ilgāk kā 6 (sešas) dienas no ievešanas brīža. Par šī 

termiņa ievērošanu ir atbildīgs Pārdevējs, kuram ir nepārprotami jāinformē Pircējs par viņa 

nopirkto dzīvnieku izvešanas termiņu. 

5.2. Par nopirkto dzīvnieku transportēšanu, ievērojot Pārdevēja norādījumu par punktā 6.1. norādīto 

termiņu, jārūpējas Pircējam. 

5.3. Informāciju par transporta iespējām Latvijas teritorijā (iekšzemē) var iegūt arī pie Pārdevēja. 

5.4. Ja transportu nodrošina Pārdevējs, atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nopirkto 

dzīvnieku transportēšanu iekšzemē, beidzas līdz ar to nogādi Pircēja norādītajā vietā. 

5.5. Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepārdoto dzīvnieku transportēšanu atpakaļ 

Īpašniekam, beidzas līdz ar to nogādi Īpašnieka norādītajā novietnē, ja transportu nodrošina 

Pārdevējs. 

5.6. Ja pārdošana ir veikta uz ārzemēm, Pārdevēja atbildība beidzas līdz ar dzīvnieku uzkraušanu 

Pircēja transportā. 

6. Vienošanās par preces īpašībām 

6.1. Turpinājumā minētie rūpnieciski izmantojamo un kaujamo dzīvnieku pārdošanas standarti nosaka 

dzīvnieku īpašības, kas ir pārdošanas darījuma priekšmets. Detalizētākas īpašību pazīmes attiecībā 

uz ražīgumu, veselību vai citām īpašībām nesniedz ne Pārdevējs, ne Īpašnieks. Tās nav attiecīgā 

pirkšanas līguma priekšmets. 

6.2. Pārdevējs un Īpašnieks neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies tādu infekcijas slimību 

dēļ, kas ir pārnestas no vienas fermas uz citu vai pārdošanas vietā no viena dzīvnieka uz citu, vai 

šādi iegūtu infekcijas slimību izraisītu apstākļu dēļ. Par to tiek saskaņota vispārēja atruna, ja vien 

Īpašnieks rupjas nolaidības dēļ vai apzināti nav paziņojis par infekciju savā fermā vai dzīvnieka 

saslimšanu ar infekcijas slimību.  

6.3. Veterinārais statuss: Pārdoto dzīvnieku izcelsmes uzņēmumi ir pakļauti pastāvīgai oficiālo 

veterināro iestāžu uzraudzībai. Pārdevējs nodrošina attiecīgo spēkā esošo veterināri tiesisko 

priekšrakstu ievērošanu attiecībā uz dzīvnieku transportēšanu gadījumos, kad pats transportē 

dzīvniekus uz izsoles vietu. 

6.3.1. Īpašnieks, iesniedzot oficiālu veterinārārsta izziņu, apliecina, ka neviens izsolei nodotais 

dzīvnieks neslimo ar brucelozi, tuberkulozi un leikozi. 

6.3.2. Īpašnieks, iesniedzot oficiālu veterinārārsta izziņu, apliecina, ka neviens izsolē piedāvātais 

dzīvnieks nav inficēts ar liellopu 1. tipa herpes vīrusu (BHV1). 
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6.4. Dzīvnieku svars: Ja rūpnieciski izmantojamo dzīvnieku gadījumā svara noteikšana ir pirkšanas 

līguma priekšmets, spēkā ir Pārdevēja noteiktais svars ar novirzi ± 5%.  

7. Pienākums informēt par trūkumiem 

7.1. Pircēja pienākums uzreiz pēc pārņemšanas vai piegādes ir izmeklēt dzīvniekus. Ja tiek konstatēta 

novirze no saskaņotajām īpašībām, viņam nekavējoties jāiesniedz Pārdevējam rakstveida ziņojums 

(vai jānosūta pa faksu vai e-pastu). Ja Pircējs ziņojumu neiesniedz, dzīvnieki tiek uzskatīti par 

pieņemtiem, neņemot vērā novirzes no saskaņotajām īpašībām. 

7.2. Dzīvnieku savainojumi, kurus acīmredzami ir izraisījusi transportēšana, ir jāfiksē pavadzīmē un 

jānodod transportētājam, kurš to savukārt atbildes sniegšanai nodod Pārdevējam, ja transportēšanu 

ir organizējis Pārdevējs. Pārējos gadījumos dzīvnieki tiek uzskatīti par veseliem un piegādātiem 

saskaņā ar priekšrakstiem. 

8. Kvalitātes galvojums 

8.1. Īpašnieks galvo tikai par iepriekš minētajā 7. punktā atsevišķi norādītajām dzīvnieku īpašību 

pazīmēm (izņemot svaru, par ko galvo Pārdevējs) attiecīgajā pārdošanas nozarē. Pārējos gadījumos 

visi dzīvnieki tiek uzskatīti par pārdotiem, izslēdzot jebkādu citu kvalitātes galvojumu. Galvojums 

neattiecas ne uz kāda veida zaudējumiem, kas radušies turpmāk. 

8.2. Kļūdainas veterinārsta izziņas: Ja Pircējs ar veterinārārsta izsniegtu izziņu pierāda, ka precei 

pievienotās veterinārārstu izsniegtas izziņas ir bijušas kļūdainas, tas 7 (septiņu) dienu laikā pēc 

īpašumtiesību iegūšanas rakstveidā jāpaziņo Pārdevējam, kurš pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. 

Pārdevējs nedod galvojumu par veterinārsta izziņām. 

8.3. Novirzes rūpnieciski izmantojamo dzīvnieku svarā: Novirzes svarā no saskaņotajām īpašībām ir 

jāuzrāda ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc īpašumtiesību iegūšanas. Pircējs ir tiesīgs 

pieprasīt no Pārdevēja un Īpašnieka izlīdzinājuma samaksu par svara novirzi, kas pārsniedz 5%, to 

reizinot ar attiecīgo cenu/kg. 

9. Pierādīšanas pienākums, trūkumu regulēšana un noilgums 

9.1. Uz Pircēju attiecas pierādīšanas pienākums par visiem celto prasību priekšnosacījumiem, it sevišķi 

par novirzēm saskaņotajās īpašībās, par trūkuma parādīšanās brīdi un reklamācijas pieteikuma 

termiņu. 

9.2. Ja Pircējs ir zinājis vai tam ir bijis jāzina par trūkumu, vai ja veselības ierobežojums ir uzrādīts 

veterinārārsta izsniegtā uzziņā, vai ja citā veidā pirms Pirkuma līguma noslēgšanas ir ticis paziņots 

par novirzi no saskaņotajām īpašībām, tas nav tiesīgs iesniegt nekādas prasības par kvalitātes 

trūkumiem. 
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9.3. Cenas samazinājums, izmaiņas vai atkāpšanās:  

9.3.1. Ja Pircējs ir tiesīgs atkāpties no Pirkuma līguma un tā rīcībā ir citi likumīgi priekšnosacījumi 

zaudējumu atlīdzināšanas prasībām, jebkāda zaudējumu atlīdzināšana aprobežojas tikai ar 

transporta, barības un pirmās veterinārās izmeklēšanas izmaksu atlīdzināšanu, papildus 

atlīdzināta tiek komisijas atlīdzība un citas izmaksas, kas tika samaksātas Pārdevējam. 

9.3.2. Par citām prasībām, it sevišķi attiecībā uz jebkādiem mantiskajiem zaudējumiem, Pārdevējs un 

Īpašnieks atbildību neuzņemas, ja vien Pārdevējs un Īpašnieks nav radījuši zaudējumus, kurus ir 

izraisījusi apzināta vai rupji nolaidīga pienākumu un šajos noteikumos noteikto prasību 

neizpilde. 

9.3.3. Visu prasību, kas izriet no kvalitātes galvojuma, noilgums ir 7 (septiņas) dienas pēc 

īpašumtiesību iegūšanas, ja vien šajos noteikumos nav norādīts cits termiņš. 

10.  Dzīvnieku apdrošināšana 

10.1. Izsolē pārdodamie Dzīvnieki nav apdrošināti. 

11.  Nobeiguma noteikumi 

11.1. Ja viens vai vairāki noteikumi zaudē spēku, tas neietekmē citu noteikumu spēkā esamību. 

 

 


