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www.purnavumuiza.lv  

TIEŠSAISTES  IZSOLES NOTEIKUMI 
 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Purnavu muiža" reģistrācija Nr.40103160117, 

juridiskā adrese “Mārtiņmuiža”, Mārupes novads, LV-2167 (turpmāk - Izsoles 
organizētājs) organizē izsoli tiešsaistē www.purnavumuiza.lv  saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un tiešsaistes izsoles noteikumiem (turpmāk – 
Noteikumi). 

1.2.  Noteikumi regulē attiecības starp Izsoles organizētāju un tiešsaistes izsoles 
dalībnieku (turpmāk-Izsoles dalībnieks), t.sk. Pircēju un/vai Pārdevēju. 

 
2. Dalība izsolē 

2.1. Piedalīšanās izsolē ir iespējama, reģistrējoties www.purnavumuiza.lv (turpmāk -
Vietne). 

2.2. Izsoles tiek organizētas atbilstoši Noteikumiem, līdz ar to vispirms izsoles dalībniekam  
ir pienākums rūpīgi iepazīties ar šiem Noteikumiem, izsoles objektu un izsoles norises 
kārtību. 

2.3. Dalība izsolē ir iespējama, kā arī visa Vietnē pieejamā informācija par izsoles 
objektiem ir pieejama tikai Vietnē reģistrētiem lietotājiem. 

2.4. Reģistrēšanās izsoles interneta Vietnē: 
2.4.1. Izsoles dalībnieks reģistrējas Vietnē, ievērojot Vietnes lietošanas noteikumus, 

ņemot vērā Izsoles organizētāja Noteikumus. Reģistrējoties Vietnē, Izsoles 
dalībnieks patstāvīgi iepazīstas ar Vietnes lietošanas noteikumiem un apliecina 
Vietnes noteikumu ievērošanu, kā arī par sevi sniegto datu pareizību. Reģistrēts 
lietotājs ir atbildīgs par savu datu aktualizēšanu. 

2.4.2. Izsoles dalībniekam, pirmreizēji reģistrējoties Vietnē, tiek piešķirts Vietnes 
lietotāja vārds (dalībnieka e-pasts) un Izsoles dalībnieka norādīta parole. Vietnes 
piekļuvei un izmantošanai Izsoles organizētājs identificē Izsoles dalībnieku pēc 
lietotāja vārda (dalībnieka e-pasta). 

2.4.3. Visi Izsoles dalībnieka rekvizīti, t.sk. lietotāja vārdi un paroles ir konfidenciāla 
informācija, kuru Izsoles organizētājs un Izsoles dalībnieks apņemas neizpaust 
trešajām personām, ja vien izpaušanas pienākums nav noteikts ar likumu. Izsoles 
dalībnieka pienākums ir nodrošināt, ka konfidenciālā informācija tiek glabāta 
drošībā, kā arī regulāri mainīt (atjaunot) paroles. 

2.4.4. Ja konfidenciālā informācija ir kļuvusi zināma vai Izsoles dalībniekam ir 
aizdomas, ka tā varēja tikt zināma trešajai personai, Izsoles dalībniekam par to 
nekavējoties jāinformē Izsoles organizētājs. Pēc ziņojums saņemšanas Izsoles 
organizētājs iespējami īsākā laikā bloķē Izsoles dalībnieka pieeju Vietnes 
piekļuvei līdz brīdim, kamēr otra Puse nepieprasa tam piešķirt jaunus rekvizītus 
un ir devusi rīkojumu Izsoles organizētājam atjaunot pieeju Vietnei. 

2.4.5. Pieeja Vietnei tiek bloķēta, ja Izsoles dalībnieka rekvizīti piecas reizes pēc kārtas 
tiek ievadīti nepareizi. Vienlaikus Izsoles organizatoram ir tiesības, bet nav 
pienākums, pilnībā vai daļēji bloķēt Izsoles dalībnieka pieeju Vietnei, ja Izsoles 
organizatoram rodas aizdomas, ka konfidenciālā informācija ir kļuvusi zināma 
vai varējusi tikt zināma trešajai personai. 

2.4.6. Ja Izsoles dalībnieks noliedz, ka būtu reģistrējies Vietnē, piedalījies objekta 
izsolē, devis savu piekrišanu izsoles objekta iegādei, Izsoles dalībnieka rekvizītu 
lietojums uzskatāms par pietiekošu pierādījumu tam, ka Izsoles dalībnieks 
reģistrējies (devis piekrišanu) dalībai izsolē. 

http://www.purnavumuiza.lv/
http://www.purnavumuiza.lv/
http://www.purnavumuiza.lv/


Interneta veikala www.purnavumuiza.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA Purnavu muiža. 

 
2.5. Izsoles norises kārtība: 

2.5.1. Pēc reģistrācijas Vietnē Izsoles dalībnieks bez ierobežojumiem var iepazīties ar 
visu Vietnē atrodamo informāciju par izsoles objektiem, kā arī Izsoles 
dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Vietnē nepublicētiem dokumentiem par 
izsoles objektiem, ja tādi ir pieejami. Izsoles organizētājs tos izsniedz Izsoles 
dalībniekam pēc tā pieprasījuma, nosūtot uz Izsoles dalībnieka norādīto e-pasta 
adresi vai izsniedzot personīgi. 

2.5.2. Uzsākot solīt attiecīgā objekta izsolē, Izsoles dalībnieks apliecina, ka: 
2.5.2.1. viņš ir rūpīgi izpētījis izsoles objektu un/vai saņēmis visu 

nepieciešamo informāciju par izsoles objektu no Izsoles organizētāja; 
2.5.2.2. viņam ir zināma izsoles objekta atrašanās vieta; 
2.5.2.3. viņš ir pilnībā iepazinies ar visiem nepieciešamajiem izsoles objekta 

dokumentiem; 
2.5.2.4. viņam ir nepieciešamie finanšu resursi izsoles objekta iegādei; 
2.5.2.5. viņam ir visas nepieciešamās un atbilstošās Valsts Policijas izsniegtās 

šaujamieroča glabāšanas vai iegādes atļaujas (attiecas uz gadījumu, kad  
izsoles objekts ir stingrās uzskaites prece un/vai šaujamierocis). 

2.5.3. Ievērojot 2.5.2.punktā minēto, Izsoles dalībnieks apliecina, ka necels prasījumus 
pret Izsoles organizētāju sakarā ar jebkāda veida zaudējumu (t.sk. netiešu vai 
pārmērīgu), kā arī neatkāpsies no nosolītā objekta pirkuma līguma pirkuma 
maksas neatbilstības dēļ, ja tāda Izsoles dalībnieka ieskatā pastāv. 

2.5.4. Izsoles laikā Izsoles objektam tiek nosaukta sākuma cena. Izsoles soli katram 
Izsoles objektam nosaka Izsoles organizētājs. 

2.5.5. Izsoles laikā Izsoles dalībniekam ir tiesības pieteikt tādu Izsoles objekta cenu, 
kādu viņš ir gatavs samaksāt un kas pārsniedz Izsoles objekta pēdējo nosaukto 
cenu, kā arī ir lielāka par attiecīgo izsoles soļu likmi. Tādā gadījumā nākamā soļa 
likme tiek palielināta, ņemot vērā šo Izsoles dalībnieka nosaukto cenu. 

2.5.6. Par katru reizi, kad Izsoles dalībnieks tiek pārsolīts, tas saņem paziņojumu savā 
e-pastā, klāt pievienojot saiti uz izsoles objektu. 

2.5.7. Pēc izsoles objekta nosolīšanas izsoles uzvarētājs saņem elektronisku 
paziņojumu, kas apstiprina objekta nosolīšanas faktu. Nosolītais objekts ir 
pieejams iegādei lietotāja profilā – tas jāpievieno grozā un jānoformē 
pasūtījums. Pieejami gan tiešsaistes maksājumu veidi, kā PayPal, karšu 
maksājumi, SwedBank Banklink, kā arī bankas pārskaitījums vai apmaksa kādā 
no Purnavu Muiža veikaliem. Tiesības uz nosolīto objektu saglabājas 5 (piecas) 
dienas no brīža, kad saņemts paziņojums, kas apstiprina objekta nosolīšanas 
faktu.  

2.5.8. Gadījumā, ja Izsoles dalībnieks kā Izsoles objekta nosolītājs 2.5.7.punkta 
noteiktajā termiņā neveic nosolītā objekta apmaksu, objekta izsole tiek uzskatīta 
par nenotikušu, Izsoles dalībnieks zaudē tiesības uz nosolītā objekta iegādi. 

2.5.9. Ja Izsoles dalībnieks iegādājas Izsoles objektu, apmaksā to un nesaņem Izsoles 
objektu vai nepieprasa Izsoles objekta piegādi 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu 
laikā pēc izsoles beigām, Izsoles organizētājs uz Izsoles dalībnieka rēķina, 
organizē Izsoles objekta glabāšanu un sūta rakstisku aicinājumu izņemt Izsoles 
objektu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, 
pretējā gadījumā par Izsoles objekta glabāšanu tiks piemērota papildus  maksa. 

2.5.10. Izsoles organizētājam ir tiesības ierobežot vai pārtraukt Izsoles dalībnieka 
piekļuvi Interneta izsolei jebkurā laikā. 
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3. Izsoles organizētāja un  izsoles dalībnieka atbildība 

3.1. Izsoles organizētājs ir atbildīgs tikai, pamatojoties uz informāciju, kas norādīta 
organizētāja Vietnē. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par informācijas, ko Izsoles 
dalībnieki iegūst no jebkādiem citiem avotiem, precizitāti, pilnīgumu un uzticamību 
attiecībā uz autorību, ražošanas vai izveides laiku, lielumu, piederību, autentiskumu, 
trūkumiem un citām pazīmēm, kas saistītas ar izsoles objektu. 

3.2. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Izsoles dalībniekam: 
3.2.1.  ja Izsoles dalībnieks nav ievērojis izsoles Noteikumus; 
3.2.2. trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā; 
3.2.3. sakaru traucējumu dēļ un citu no Izsoles organizētāja neatkarīgu traucējumu vai 

šķēršļu rezultātā; 
3.2.4. ja Vietnē reģistrēto Izsoles dalībnieka rekvizīti ir kļuvuši zināmi trešajai personai; 
3.2.5. ja saskaņā ar Līgumu pilnībā vai daļēji tikusi bloķēta Izsoles dalībnieka pārstāvju 

pieeja Vietnei. 
3.3. Izsoles dalībnieks apņemas izmantot Interneta izsoli, ievērojot Latvijas Republikā 

spēkā esošos normatīvos aktus, labā ticībā un atbilstoši vispārpieņemtajai darījumu 
slēgšanas praksei un ir atbildīgs par: 

3.3.1. Sniegtās informācijas patiesumu; 
3.3.2.  solījumu izpildi - izsoles dalībnieks apliecina, ka izsoles uzvaras gadījumā, 

apņemas samaksāt par preci nosolītās summas apmērā; 
3.3.3. autortiesības, patentu tiesības, trešo personu tiesības, tirdzniecības markas un 

citus intelektuālās darbības rezultātu aizskārumiem un/vai pārkāpumiem. 
 

4. Citi noteikumi 
4.1. Izsoles organizētājam ir tiesības izdarīt grozījumus Noteikumos, publicējot attiecīgos 

grozījumus interneta adresē www.purnavumuiza.lv. Spēkā ir tie izsoles Noteikumi, 
publicēti konkrētā izsoles norises dienā.  

4.2. Izsoles organizētājs ir tiesīgs veikt Izsoles dalībnieka  iesniegto personas datu apstrādi 
darījumu īstenošanai un atbilstošai noformēšanai un apstrādāt tos.  

4.3. Izsoles dalībniekam ir pienākums nekavējoties informēt Izsoles organizētāju par 
jebkādiem šķēršļiem vai jautājumiem, kas radušies saistībā ar Noteikumu izpildi, t.sk. 
dalību izsolē. 

4.4. Puses patstāvīgi sedz savus izdevumus, kas saistīti ar nosolītā objekta pirkumu. 
4.5. Izsoles dalībnieka piekļuves tiesības Vietnei var tik anulētas šādos gadījumos: 

4.5.1. Izsoles organizētājam ir pamats uzskatīt, ka Izsoles dalībnieks ir maksātnespējīgs 
vai tā maksātspēja ir ierobežota; 

4.5.2. Izsoles dalībnieks nav iesniedzis Izsoles organizētajam visus nepieciešamos 
dokumentus un/vai sniedzis nepatiesu informāciju; 

4.5.3. Izsoles organizētājs konstatē vai tam rodas pamatotas aizdomas, ka Izsoles 
dalībnieks veic tādas darbības, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātu un/vai 
norisi; 

4.5.4. Izsoles dalībnieks kādā no iepriekšējām izsolēm nav ievērojis izsoles Noteikumus 
un/vai Izsoles dalībnieks pilnīgi vai daļēji nav izpildījis ar iepriekš nosolīto objektu 
pirkuma līgumu pielīgtās saistības; 

4.5.5. Neievēro šos Noteikumus. 
4.6. Izsoles organizētājs ir tiesīgs nepārdot Izsoles objektu (nosolīto) (stingrās uzskaites 

preces un/vai šaujamieroča pirkuma gadījumā), ja pie izsoles objekta saņemšanas 
Izsoles dalībniekam/Pircējam nav atbilstošu Valsts Policijas izsniegtas šaujamieroča 
glabāšanas vai iegādes atļaujas. Šajā gadījumā Izsoles dalībniekam/Pircējam nav 
tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu , kā arī šajā gadījumā Izsoles dalībnieks/Pircējs 
atsakās no jebkāda veida prasījumiem pret Izsoles organizētāju/Pārdevēju. 
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4.7. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas ar Līgumu uzņemto saistību izpildes gaitā, 

puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, puses strīdu 
risina Latvijas Republikas tiesā. 

4.8. Visi paziņojumi šo Noteikumu ietvaros uzskatāmi par nosūtītiem, ja tie ir nosūtīti: 
Purnavu Muižai - uz adresi: info@purnavumuiza.lv Izsoles dalībniekam - uz viņa 
norādīto elektroniskā pasta adresi. Pieeja šai lapai paredzēta tikai šīs lapas 
autorizētam lietotājam. Lietotājs, izmantojot sistēmu, apņemas ievērot Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu un Autortiesību likumu. Lietotājam aizliegts 
izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai 
bez rakstiskas saskaņošanas ar Purnavu Muiža. 
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