
5. pielikums  

Izsoles noteikumiem 

Pirkuma līgums Nr.  

Par kustamās mantas iegādi 

Viesītē,                                                                                                2022. gada ____________ 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde”, vienotais reģ. Nr. 

55403000541, juridiskā adrese Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, tās valdes 

locekļa Māra Blitsona personā, turpmāk saukts “Pārdevējs”, un ________________________ 

________________________, vienotais reģ. Nr./personas kods ____________, juridiskā 

adrese/deklarētā dzīvesvieta ___________________________________________________, 

turpmāk tekstā saukts “Pircējs”, abi kopā turpmāk saukti par “Pusēm”, ievērojot Sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” 2022. gada __. maijā rīkotās atklātās 

izsoles, turpmāk tekstā saukta “Izsole”, rezultātus un Izsoles noteikumu prasības, Puses bez 

maldiem, viltus vai spaidiem noslēdz pirkšanas – pārdošanas līgumu, turpmāk – “Līgums”, 

par sekojošo:  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Puses noslēdz darījumu, kur Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk kravas automašīnu MAN 

28.364, VIN Nr. WMAE63ZZZ1L025364, valsts reģistrācijas Nr. HZ4804, turpmāk tekstā – 

“Automašīna”. 

2. Apmaksas summa, kārtība un termiņi 

2.1. Automašīnas pirkuma summa saskaņā ar Izsoles 2022.gada __. maija protokolu 

Nr.________ sastāda EUR ______ (summa vārdiem) bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

21%. PVN sastāda EUR ____________________ (summa vārdiem), pavisam kopā ar PVN 

EUR _____________________ (summa vārdiem). 

2.2. Pircējs pirkuma summu pārskaita uz šajā līgumā norādīto Pārdevēja kontu 10 (desmit) 

dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto pavadzīmi.  

2.3. Šajā Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā 

maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai Rēķinā norādīto norēķinu kontu.  

3. Pircēja un pārdevēja pienākumi un tiesības 

3.1. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Automašīnas tehnisko stāvokli, tas viņu apmierina un 

nekādas pretenzijas saistībā ar to viņš neizvirza. 

3.2. Noslēdzot šo līgumu Pārdevējs apliecina, ka trešajām pusēm nav nekādu tiesību uz līguma 

priekšmetu. 

3.3. Pircēja pienākums ir apmaksāt pirkuma summu šajā līguma 2.2.punktā noteiktā termiņā.  

3.4. Puses vienojas, ka īpašumtiesības uz Automašīnu Pircējs iegūst ar dienu, kad Pircējs veicis 

pilnu pirkuma maksu.  

3.5. Pārdevēja pienākums ir nodot Automašīnu Pircējam 1 (vienas) darba dienas laikā pēc 

Pircēja pilnas pirkuma samaksas veikšanas. 

3.6. Pārdevējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam Pārdevēja prettiesiskas darbības 

vai bezdarbības rezultātā.  

 



4. Nepārvarama vara 

4.1. Neviena puse nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju jebkura no šajā Līgumā atrunāto 

pienākumu neizpildi, izņemot jebkuras summas nesamaksāšanu, kas bija jāsamaksā saskaņā ar 

šī Līguma noteikumiem, ja neizpildi radījuši tādi apstākļi kā plūdi, zemestrīce, citi klimata 

apstākļi un stihiskas nelaimes vai karadarbība, mobilizācija vai vispārējie militārie apstākļi, 

valdības lēmumi vai nacionālo un vietējo amatpersonu lēmumi, nemieri vai citi apstākļi ārpus 

pašu kontroles, kas radušies pēc līguma noslēgšanas, kas ietver, bet nav ierobežoti ar darba 

konfliktu.  

5.Strīdu izskatīšana 

5.1. Visi strīdi, pretrunas vai prasības, kas rodas no vai saskaņā ar šo Līgumu, vai pārkāpumu, 

vai izbeigšanu vai spēka zaudēšanu, vispirms jāatrisina pārrunu ceļā un, ja pusēm nav izdevies 

vienoties, tad to jāizskata Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 

6.Līguma stāšanās spēkā, darbības termiņš un līguma pārtraukšana 

 

6.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību 

izpildei. 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pārdevējs:   Pircējs:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Viesītes komunālā pārvalde” 

Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, 

LV-5237, 

Vienotais reģ. Nr. 55403000541, 

AS SEB banka, kods UNLALV2X 

Konta nr. LV75UNLA0009000508011 

  

Valdes loceklis Māris Blitsons 
  

   

/paraksts/  /paraksts/ 

2022. gada __. maijā  2022. gada __. maijā 

z.v.  z.v. 

 

 

 

 


