
 

Alkohola un pārtikas produktu izsoles noteikumi  

1. Piedalīšanās izsolē 

1.1.     Lai piedalītos alkohola un pārtikas produktu izsolē (turpmāk tekstā APP 

izsole), dalībniekam jāreģistrējas https://www.birkenfelds.lv/lv/registracija-izsolei-

autorizacija . Šajās izsolēs var piedalīties tikai fiziskās personas un  personas, 

kuras reģistrācijas brīdī sasniegušas 18 gadu vecumu. 

1.1.1. Reģistrācijas anketā jānorāda visi pieprasītie personas dati. Ja anketa netiek 

aizpildīta SIA Birkenfelds (turpmāk Galerija) var liegt dalību izsolē līdz nepieciešamā 

informācija tiks iesniegta; 

1.1.2. Pēc reģistrācijas Galerija var sazināsies ar izsoles dalībnieku (turpmāk Pircējs) 

un lūgt atsūtīt derīgu personu apliecinošu dokumenta - ID kartes vai pases kopiju. Ja 

minētie dokumenti netiks iesniegti, Galerija liegs dalību izsolē līdz nepieciešamā 

informācija tiks iesniegta; 

1.2.      Reģistrācijas brīdī Pircējam tiek piešķirts reģistrācijas numurs. Saņemot 

reģistrācijas numuru, Pircējam ir tiesības piedalīties izsolēs un piedāvāt savu cenu, 

paaugstinot Lotes cenu par noteiktiem soļiem. Pircējiem ir iespēja norādīt arī 

maksimālo cenu, kuru viņi ir gatavi maksāt par attiecīgo Loti. 

1.3.     Pirms izsoles Pircējam ir tiesības un pienākums iepazīties ar Lotes aprakstu. 

APP izsolēs Galerija ir tādu uzņēmumu starpnieks, kuriem ir visas likumā noteiktās 

licences, atļaujas un preču sertifikāti. APP izsolēs piedāvātās preces ( turpmāk Lote/- 

es) atrodas pie to īpašnieka ( turpmāk Pārdevēja). 

1.4.  Kļūdas izsoles darbu aprakstā katalogā ir iespējamas, tāpēc Pircējam pirms 

izsoles rūpīgi jāiepazīstas ar Lotes informāciju un nepieciešamības gadījumā 

jāpieprasa papildus informācija. Pēc pirkuma izdarīšanas pretenzijas netiek pieņemtas. 

1.5. Pastāv vairākas solīšanas iespējas:  

1.5.1. Solot internetā, Pircējs izvēlās Loti, summu un apstiprina izvēlēto summu, 

aktivizējot taustiņu “Solīt” un pabeidz solīšanas darbību aktivizējot taustiņu “Jā” vai 

“Atcelt”: 

1.5.2.   Lotei var būt noteikta Rezervētā cena un to nevar iegādāties par Sākuma cenu. 

Pircējs sola, kamēr sasniedz vai pārsniedz Rezervēto cenu. Rezervētā cena tiek 

apzīmēta ar sarkanu burtu R. Ja Lotei ir noteikta Rezervētā cena un izsoles gaitā tā 

netiek sasniegta, Lote netiek pārdota; 

1.5.3.   Lotei var būt noteikta Sākuma cena, bet Pircējam ir iespējas solīt kā 

tradicionālā izsolē vai izmatot iespēju Pirkt uzreiz. Izsolē uzvar Pircējs, kurš nosola 

augstāko cenu vai Pircējs, kurš izmanto iespēju Pirkt uzreiz. 
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1.6.     Ja internetā par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, uzvarētājs ir Pircējs, 

kuram ir augstāks kārtas numurs izsoles tabulā. Solot internetā Pircējam ir iespēja 

iestatīt savu augstāko cenu un tā nav redzama citiem izsoles dalībniekiem. Brīdī, kad 

kāds Pircējs solīs līdzīgu cenu, izsoles sistēma aktivizēs pirmā Pircēja augstāko cenu. 

Līdzas cenai tiks norādīts datums un laiks, kurā aktivizēta pirmā Pircēja augstākā 

cena.  Izsoles tabulā ar zemāku kārtas numuru tiks norādīta otrā Pircēja cena, bet ar 

augstāku kārtas numuru norādīta pirmā Pircēja cena. 

1.7.      Internetā izsoles vadītāja funkcijas veic programma, kas fiksē noteiktā laikā 

iesniegto cenu. Ja noteiktā laikā pēc Pircēja piedāvātās cenas nav cita augstākas cenas 

piedāvājuma, tālākā Lotes izsole tiek apturēta un Lote skaitās pārdota Pircējam. 

1.8.   Izsoles Galerija var izņemt Loti no pārdošanas jebkurā brīdī, kā arī ignorēt vai 

nepieņemt Pircēja piedāvāto soļa likmi. 

1.9.  Pircējiem, jāņem vērā tas, ka izsole notiek saskaņā tikai ar Latvijas laiku. Pircēja 

atrašanās citā laika joslā nedod tiesības apstrīdēt vai pieprasīt Latvijas Republikas 

teritorijā notikušas izsoles laika sinhronizāciju ar reālo laiku citos datu nesējos. 

  

2. Izsoles soļu likmes 

2.1. Izsoles dalībniekam ir jāiepazīstas ar izsoles soļu likmēm: 

No 0 EUR  līdz 100 EUR – solis 5 EUR 

No 100EUR  līdz 200 EUR – solis 10 EUR 

No 201 EUR līdz 500 EUR – solis 20 EUR 

No 501 EUR līdz 1000 EUR – solis 50 EUR 

No 1001 EUR līdz 2 000 EUR – solis 100 EUR 

No 2001 EUR līdz 5 000 EUR – solis 200 EUR 

No 5001 EUR līdz 10 000 EUR – solis 250 EUR 

No 10 001 EUR līdz 50 000 EUR – solis 500 EUR 

Virs 50 001 EUR – solis 1000 EUR  

3. Norēķini 

APP izsolēs pircējiem jāmaksā tikai izsoles Āmura cena. 

3.1. Pēc izsoles ar Pārdevējs sazināsies ar Pircēju; 

3.1.1. Pircējam tiks sagatavots un nosūtīts rēķins; 

3.1.2. Pircējam jāveic samaksu 3 bankas darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

3.1.3. Pēc rēķina apmaksas Pārdevējs piegādās preci vai sagatavos to bezkontakta 

saņemšanai veikalā. 



3.2.   Ja Pircējs 3 bankas darba dienu laikā pēc izsoles nesamaksā pilnu Āmura cenu: 

3.2.1. Galerija pēc attiecīgas vienošanās ar Pārdevēju saskaņā ar šiem noteikumiem 

var pieņemt lēmumu, ka izsole daļā par attiecīgo Loti tiek uzskatīta par nenotikušu; 

3.2.2.  Galerija un Pārdevējs var vienoties par kārtību, kādā no Pircēja tiek piedzīti 

zaudējumi. 

3.3.     Pārdevējam ir tiesības iekasēt soda naudu par maksājumu kavējumu 6% 

apmērā mēnesī no Lotes Āmura cenas par to, ka maksājums nav veikts savlaicīgi 3 

bankas darba dienu laikā pēc izsoles dienas. 

3.4.     Visus izdevumus par Lotes transportēšanu, ja tādi ir paredzēti, uzņemas 

Pārdevējs, ja vien izsolē nav atrunāti citi noteikumi 

3.5.     Ja rēķinu apmaksa netiek veikta noteiktajā termiņā, kavēto rēķinu iekasēšana 

var tikt nodota parādu piedziņas uzņēmumam. 

3.6.     Saskaņā ar NILLTFN likumu Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības apturēt 

darījumu ar jebkuru Galerijas klientu. 

3.7.    Ja saskaņā ar NILLTFN likumu Finanšu izlūkošanas dienesta lēmums liek 

apturēt darījumu, Pārdevējs samaksu par Loti saņems tikai saskaņā ar Finanšu 

izlūkošanas dienesta rīkojumu.  

4. Strīdu izšķiršanas kārtība 

Visi strīdi un nesaskaņas, ko izraisījusi šo Noteikumu ievērošana, tiek risināti sarunu 

ceļā. Ja minētos strīdus sarunu ceļā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas 

Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.  

5.  Citi noteikumi 

5.1.      Galerija ir tiesīga veikt iesniegto personas datu apstrādi, saņemt personas 

datus no trešajām personām un nodot personas datus trešajām personām līgumisko 

saistību izpildei. 

5.2.      Reģistrējot dalībai izsolē Pircējs piekrīt tam, ka viņa personas dati tiks 

reģistrēti Galerijas klientu sarakstā un saņems tiešā mārketinga pakalpojumus – 

informāciju par izstādēm un izsolēm Galerijā, kā arī par sadarbības partneru 

pakalpojumiem; 

5.3. Ja Pircējs nevēlās saņemt noteikumu 5.2. punktā minētos pakalpojumus, viņam ir 

iespēja atteikties. Katrā nosūtītajā reklāmā ir paredzēta atteikuma iespēja, kuru 

aktivizējot sūtījumi netiks nosūtīti. Vairāk informācijas skatiet SIA Birkenfelds 

privātuma politika.pdf 

5.4.  Pircējam pirms izsoles ir pienākums iepazīties ar APP izsoles noteikumiem. 
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5.5.  Pircējs, reģistrējoties izsolei, ievietojot piekrišanas atzīmi elektroniskā 

dokumentā, apliecina, ka ir iepazinies ar Izsoles noteikumu saturu un piekrīt tiem. 

5.6.  Ja Izsoles noteikumi ir tulkoti dažādās valodās, tad par noteicošo tiek uzskatīts to 

teksts latviešu valodā, bet noteikumu teksti citās valodās – tikai par teksta latviešu 

valodā tulkojumiem. 

5.7.  Izsoles noteikumi ir saistoši un attiecas ne tikai uz Pārdevēju un Pircēju, bet arī 

uz ikvienu Pircēja un Pārdevēja pilnvarotu personu un tiesību pārmantotāju, 

neatkarīgi no jebkādām izmaiņām. 

5.8.  Virsraksti, darbu apraksti un numerācija Izsoles noteikumos iekļauti tikai 

uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami Izsoles noteikumu teksta un jēgas 

skaidrošanai. 

5.9.   Galerija nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas un citu 

no Galerijas neatkarīgu apstākļu rezultātā; 

6.1.  Galerijai ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot Lotes attēlu, 

aprakstu un cenu savos reklāmas materiālos. 

6.2.    Gadījumā, ja izsoles laikā ir traucējumi interneta  sakaros (tehniski vai 

ļaunprātīgi u.c.) un nav iespēja pieņemt likmes no Pircējiem, Galerija pieņem lēmumu 

pārtraukt izsoli. 

6.3.  Ja izsole internetā tiek pārtraukta, pirmajā darba dienā pēc izsoles, līdz plkst. 

12:00 pēc Latvijas laika, tiek pieņemtas solītāju pretenzijas vai solījumi. 

6.4.   Divu darba dienu laikā pēc izsoles dienas, Galerija pieņem gala lēmumu un 

interneta vietnē www.birkenfelds.lv publicē Lotes āmura cenu vai anulē izsoles 

rezultātus. Ja izsoles rezultāti par Loti tiek anulēti Lote var tikt piedāvāta atkārtotā 

izsolē. 

6.5.  Jebkuri ziņojumi, kas tiek saņemti no Galerijas e-pasta vai sūtīti automātiski no 

www.birkenfelds.lv , www.mailigen.lv ir tikai informatīvi. Tajos iespējamas kļūdas 

un/vai nepilnīga informācija. Šādi paziņojumi vienmēr jāpārbauda sazinoties ar 

Galeriju. Nepieciešamības gadījumā Galerija sazināsies ar ziņojuma saņēmēju/iem, 

precizēs ziņojuma saturu vai to atsauks. 

 

 

 

 


