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PIRKUMA LĪGUMS Nr.____________________ 

 

____________        2022.gada ___________ 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”, vienotais reģistrācijas Nr. 

40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, turpmāk līgumā dēvēts-“Pārdevējs”, no 

vienas puses, kura vārdā, pamatojoties uz ________darbojas ……………………………., un  

…………………………reģistrācijas Nr./personas kods………………, juridiskā/deklarētā adrese 

………………………., turpmāk līgumā dēvēts- “Pircējs”, no otras puses, kura vārdā, pamatojoties 

uz ……….., darbojas ……………………….., „Pārdevējs” un „Pircējs” abi kopā līgumā dēvēti- 

„Puses”,  bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot to, ka Pircējs atbilstoši 2022.gada 

__________kustamās mantas izsoles noteikumiem (turpmāk-Izsole), izsolē ir ieguvis tiesības 

iegādāties Pārdevēja kustamo mantu,  noslēdz šādu līgumu  (turpmāk- Līgums): 

1. Līguma priekšmets  

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevējam piederošo kustamo mantu-  …………..kā 

(turpmāk -Manta) par izsolē nosolīto cenu saskaņā ar Līguma 2.1.punktu. 

1.2. Pārdevējs garantē, ka Manta nav atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ne ar kāda veida 

parādiem un saistībām.   

1.3. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Mantas tehniskais stāvoklis, Pircējs dabā ar 

to ir iepazinies un apņemas necelt pretenzijas saistība ar to. Pārdevējs nedod Mantai garantijas 

termiņu. Pārdevējs nesniedz un neuzņemas nekādas garantijas un saistības par Mantas  kvalitāti, 

darba kārtību, vizuālo un tehnisko stāvokli.  

1.4. Pircējs ir iepazinies ar Mantas faktisko atrašanās vietu dabā un apņemas ne vēlāk kā līdz 

2022.gada _______________ par saviem līdzekļiem izvest Mantu no telpām………... Pircējs 

uzņemas visus riskus saistībā ar Mantas iespējamām vērtības izmaiņām pārvietošanas laikā un 

apņemas necelt pretenzijas saistībā ar to.  

2. Mantas pirkuma cena un norēķina kārtība  

2.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Mantu par cenu, ko saskaņā ar izsoles noteikumiem Pircējs 

ir nosolījis Izsolē …. EUR (bez PVN). Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar 

Pievienotās vērtības nodokļa likumu.  Pirkuma cena kopā ar PVN, ……..euro. Pircēja iemaksātā 

nodrošinājuma nauda…. EUR ir ieskaitīta pirkuma cenā.  

2.2. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka Pircējs par Mantu pilnībā ir samaksājis Pārdevējam 

pirkuma cenu, iemaksājot to Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā ar pārskaitījumu Pārdevēja 

norēķinu kontā.  

3. Līguma spēkā esamība un darbības termiņš  

3.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā noteikto Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. 

4. Pušu tiesības, pienākumi un apliecinājumi saistībā ar Mantas pāreju Pircēja īpašumā  

4.1. Īpašuma tiesības uz Mantu Pircējam pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.  

4.2. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā līdz 2022.gada ________________ par saviem līdzekļiem 
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aizvest Mantu no telpām un teritorijas……………………. 

4.3. Ja Pircējs neveic Mantas izvešanu no telpām un teritorijas………………, Pārdevējs ir tiesīgs 

piemērot un Pircēja pienākums samaksāt līgumsodu par saistību neizpildi 0,5% apmērā no 

Pirkuma cenas par katru kavēto kalendāro dienu.  

4.4. Puses paraksta Mantas pieņemšanas nodošanas aktu brīdī, kad  Manta tiek izvesta no telpām 

un teritorijas ………….. Ar Mantas nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi 

Manta pāriet Pircēja valdījumā un lietošanā reizē ar visām no tā izrietošajām tiesībām un 

pienākumiem, kā arī notikumu, kā rezultātā Manta tiktu bojāta vai ietu bojā, riskiem.  

4.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc šī Līguma noslēgšanas Mantai tiek konstatēti jebkādi defekti 

(t.sk. apslēpti trūkumi). Manta tiek nodota Pircējam bez jebkādām ekspluatācijas vai cita veida 

garantijām no Pārdevēja puses, tās esošajā stāvoklī, ar kuru Pircējs ir pilnībā iepazinies, un tas 

viņam ir zināms. Pircējs apliecina, ka tam Līguma izpildes gaitā vai pēc tā darbības beigām nav 

un nebūs pretenziju pret Pārdevēju par Mantu, tās tiesisko statusu, tehnisko stāvokli vai citām 

pirkuma priekšmeta pazīmēm.  

5. Nepārvarama vara  

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde 

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, 

kurus attiecīgā Puse nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt un par kuru rašanos neatbild. 

5.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu darbību, nekavējoties vai 

tiklīdz radusies objektīvu apstākļu nekavēta izdevība, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo 

otrai Pusei. Šajā paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama 

attiecīgās Puses Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības 

apstiprinājumu un to raksturojumu.  

5.3. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līguma darbība atjaunojas.  

6. Nobeiguma noteikumi  

6.1. Pārdevējs pilnvaro _________________ Pārdevēja vārdā un interesēs parakstīt Mantas 

pieņemšanas- nodošanas aktu un citus dokumentus, kas nepieciešami Mantas pārejai uz Pircēju.  

6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas viena pret otru saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

6.3. Puses apņemas atlīdzināt viena otrai tiešos zaudējumus, kas radušies līgumsaistību neizpildes 

vai nepienācīgas izpildes dēļ.  

6.4. Visus strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. 

Gadījumā, ja Puses 14 (četrpadsmit) dienu laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek 

nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

6.5. Visi grozījumi un papildus vienošanās pie Līguma stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā 

un abpusējas parakstīšanas brīža, tādējādi kļūstot par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.  

 

6.6. Saskaņā ar Līgumu Puses apņemas stingri glabāt no otras puses iegūtās tehniskās, finansiālas, 

komerciālās un citas informācijas konfidencialitāti un neizpaust komercnoslēpumus, kā arī darīt 

visu, lai novērstu iegūtās informācijas izpaušanu. 
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6.7. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt 

Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulā un tiesību aktos 

noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, t.sk., ieviešot attiecīgās tehniskās un 

organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami personas datu apstrādes drošībai,  kā arī 

rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu to pārkāpumu, norādot pārkāpuma apjomu, veiktos vai 

plānotos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām 

personām bez otras puses piekrišanas Līguma izpildes gaitā iegūtos personas datus, izņemot 

gadījumus, kad informācija tiek sniegta valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citos gadījumos, kad 

informācijas izpaušanu pieprasa normatīvie akti.  

 

6.8. Visi paziņojumi saistībā ar Līgumu tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai 7 

(septiņas) dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē, vai 

nosūtīti pa e-pastu 7.punktā norādītajās e pasta adresēs. Paziņojumi, kas nosūtīti pa e pastu, ir 

uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas.   

 
6.9.Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem Pušu tiesības 

un pienākumus. 

6.10. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

 

                                               7.Pušu rekvizīti:  

Pārdevējs 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Krustpils ielā 4, Rīgā, LV-1073  

Vien.Reģ.Nr. 40003356530 

PVN reģistrācijas kods Nr. LV 40003356530 

 E pasta adrese:________ 

Pircējs 

 

  

 

                                                             8. Pušu paraksti: 

 

Pārdevēja vārdā:      Pircēja vārdā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


