
maksātnespējīgās AS "PNB Banka" 

vienotais reģistrācijas Nr. 40003072918 maksātnespējas 
procesa administratoram Vigo Krastiņam 

Elizabetes iela 15-2, Rīga, LV-1010 

 

Rīgā, 2020.gada __ _. __________  

IESNIEGUMS 

Ar šo ___________________________________vēlas piedalīties maksātnespējīgās AS "PNB Banka", 
vienotais reģistrācijas Nr.40003072918, kustamās mantas, bet konkrēti, automašīnas __________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(turpmāk - "Izsolāmā manta") izsolē, kas notiks 2020.gada 24.aprīlī plkst._______, kā dalībnieks. 

Informācija par Izsoles pretendentu: 
 

Nosaukums/Vārds, Uzvārds  
Reģistrācijas Nr/personas kods/dzimšanas dati  
Juridiskā adrese/dzīvesvietas adrese  
Persona (-s),   ka paraksta  iesniegumu  
iesniedzēja (Izsoles pretendenta) vārdā, amats, 
vārds, uzvārds, personas kods 

 

Personas (-u), kas paraksta iesniegumu 
iesniedzēja (Izsoles     pretendenta)    vārdā,     
paraksta    tiesību apliecinošs dokuments 

 

Kontaktpersona, tālruņa numurs, elektroniskā 
pasta adrese 

 

Konta numurs  
Banka, SWIFT kods  

Parakstot šo iesniegumu, Izsoles pretendents apliecina / piekrīt: 
- elektroniskai saziņai ar Izsoles organizētāju, šim nolūkam izmantojot šajā iesniegumā norādīto 

izsoles pretendenta e-pasta adresi; 
- pēc pieprasījuma iesniegt papildus dokumentus un informāciju, kas ļauj Izsoles organizētājam veikt 

Izsoles pretendenta pārbaudi saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 
proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 
sankciju likuma prasībām; 

- ka ir informēts par to, ka Izsoles organizētājs veic izsoles pretendenta personas datu apstrādi 
Izsolāmās mantas izsoles procesa nodrošināšanai, Pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei un 
Izsoles organizētāja leģitīmo interešu aizsardzībai, izpildot uz Sabiedrību attiecināmu juridisku 
pienākumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas  (ES) 2016/679 (2016. gada 
27. aprīlis) 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) 6. panta 1. 
punkta c) apakšpunktam,  un, ka Izsoles organizētājs izsoles dalībnieka un tā pārstāvja personas 
datus iekļaus izsoles aktā, kas var tikt izsniegts izsoles dalībniekiem, un izsoles pretendents šādai 
rīcībai piekrīt un tam saistībā ar to nav un nebūs nekādu pretenziju pret Izsoles organizētāju; 

- ka ir iepazinies ar Izsolāmās mantas sastāvu, faktisko un tiesisko stāvokli un atzīst to par atbilstošu 
savām interesēm un atsakās izvirzīt Izsoles organizētājam jebkādas pretenzijas saistībā ar to; 

- ka ir izvērtējis Izsolāmās mantas izsoles noteikumus, Pirkuma līguma projektu, atzīst tos par 
savstarpēji izdevīgiem un atsakās izvirzīt prasības par Pirkuma līguma grozīšanu, atcelšanu utt.. 

 
 
 Pielikumā:  
 Jāpievieno uz izsoles pretendentu visi attiecināmie dokumenti saskaņā ar izsoles noteikumu 
3.3. un 3.5. punktiem, ievērojot izsoles noteikumu 3.6. un 3.7. punktos noteikto.  
 * Uz izsoles noteikumu 3.3. punktā norādīto dokumentu nepievienošanu attiecināms izsoles noteikumu 3.16. punktā 

norādītais izņēmums. 

 

Izsoles pretendenta/pārstāvja paraksts, tā atšifrējums: 

 _________________ _________________________________________________ 


