
1 

 

PROJEKTS 
APSTIPRINĀTS  

Ar SIA „Jūrmalas gaisma”  

2022.gada 29.decembra valdes sēdē 

Protokols Nr.17 

 

 

 

 

 

 

SIA „Jūrmalas gaisma” īpašumā esošas  

kustamas mantas 

IVECO 35S15 AR PACĒLĀJU PALFINGER 

Izsoles noteikumi Nr.3/2022 
 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama kustamās mantas – IVECO 35S15 ar 

PACĒLĀJU PALFINGER, (turpmāk – objekts) pārdošana izsolē.  

1.2. Izsole ir atklāta un mutiska ar augšupejošu soli 

1.3. Objekta izsole notiks 2023.gada 16.janvārī plkst.11:00 SIA “Jūrmalas gaisma” Jūrmalā, Jomas 

ielā 28, trešajā stāvā, Administratīvajā nodaļā. 

1.4. Izsoles rīkotājs – SIA “Jūrmalas gaisma” valdē apstiprināta kustamās mantas novērtēšanas un 

izsoles komisija (turpmāk izsoles komisija). 

1.5. Kustamās mantas izsoles sākumcena – 45 000 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši euro un 0 centi) 

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

1.6.  

1.7. Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (Izsoles veids).  Izsoles solis 100 

EUR (viens simts euro). 

1.8. Izsoles dalībniekiem pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% 

apmērā, no objekta izsoles sākumcenas (kas ir vienāda ar objekta nosacīto cenu), t.i. EUR 4500 (četri 

tūkstoši pieci simti euro). Izsoles dalībniekiem, kuri nav uzvarējuši, nodrošinājums tiek atmaksāts 

piecu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. Nodrošinājuma maksu ieskaita SIA 

“Jūrmalas gaisma” norēķinu kontā LV31RIKO0002013139875 Nodrošinājums uzskatāms par 

iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

1.9. Objekta atrašanās vieta – Pļavu iela 13/15, Jūrmala, LV-2015. 

1.10. Objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties un saskaņojot apskates laiku pa tālr. Nr. 26690879. 

Kontaktpersona Sandris Kairo. 

1.11. Sludinājumi par objekta izsoli ievietojami Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Jūrmalas avīze” un SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv 

sadaļā – Aktualitātes, izsoles un veidlapas. 

 

2. Automašīnas raksturojums un nosacītā cena 

 

2.1. Izsoles objekts – kravas autotornis IVECO 35S15, valsts reģistrācijas Nr. KS2256, izlaiduma 

gads 05.2017., degvielas tips – Dīzeļdegviela, krāsa – balta, nobraukums 041 552 km. Automašīnas 

tehniskās apskates derīguma termiņš – 07.12.2023. un pacēlājs – marka Palfinger, celtspēja -200 kg. 

2.2. Objekta nosacītā cena ir EUR 45 000 (četrdesmit pieci tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, kas ir arī izsoles sākumcena. Visa pretendenta nosolītā cena tiek aplikta ar pievienotās 

vērtības nodokli veicot maksājumu par nosolīto objektu. 
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3. Izsoles organizācija un pieteikšanās 

 

3.1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā 

Kustamo mantu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos 

priekšnoteikumus. 

3.2. Lai piedalītos izsolē, izsoles dalībniekam jāreģistrējas izsolei – līdz 2023.gada 12.janvāra 

plkst.12:00 iesniedzot iesniegumu/pieteikumu, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas 

kodu (fiziskām personām), nosaukumu (juridiskajām personām), reģistrācijas numuru, adresi 

un piedāvājuma iesniegšanas laiku, kā arī jāapliecina piekrišana izsoles noteikumiem. 

Pieteikumam pievienojama dokumenta kopija (kvīts/čeks/maksājuma uzdevums) par veikto 

nodrošinājuma maksājumu, uzrādot oriģinālu. 

3.3. Juridiskām personām jāiesniedz: 

3.3.1. attiecīgās institūcijas lēmumu/pilnvaru par juridiskās personas pārstāvēšanu izsolē un 

iespējamo kustamās mantas iegādi, 

3.3.2. ārvalstīs reģistrētai juridiskai personai - attiecīgās valsts reģistra iestādes izziņu par 

juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no 

izsoles dienas). 

3.4. Par izsoles dalībnieku kļūst pretendenti, kuri saskaņā ar izsoles noteikumiem iesnieguši 3.1-

3.2. un tā apakšpunktos minētos dokumentus un uzrādījuši atbilstošo dokumentu oriģinālus 

3.5. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti reģistrācijas veidlapā, kurā norāda: 

 - izsoles laiku un vietu; 

 - dalībnieka kārtas numuru; 

 - dalībnieka – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un datumu; 

 - dalībnieka – fiziskas personas vārdu un uzvārdu, personas kodu; 

 - dalībnieka adresi; 

 - dalībnieka pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu, personas kodu. 

3.6. Pēc izsoles dalībnieka reģistrācijas, izsoles dalībnieks saņem dalībnieka numuru. 

3.7. Izsoles dalībnieka reģistrācijas numurs tiek piešķirts tādā secībā, kādā pretendents iesniedzis 

izsoles pieteikumu un visus nepieciešamos dokumentus. 

3.8. Izsoles rīkotājam nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust pašiem izsoles dalībniekiem un citām 

personām ziņas par izsoles dalībnieku skaitu un izsoles dalībniekiem. 

3.9. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

3.9.1. Nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu noteiktos dokumentus;  

3.9.2. Vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš; 

3.9.2. Ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir 

apturēta; 

3.9.2. Saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā 

maksātnespējas ierosināšanai. 

4. Izsoles norise 

 

4.1. Izsole notiek 2023.gada 16.janvārī plkst.11:00 SIA “Jūrmalas gaisma” Jūrmalā, Jomas ielā 28, 

trešajā stāvā, Administratīvajā nodaļā. 

4.2. Izsole norisinās latviešu valodā. Pretendents, kas nepārvalda latviešu valodu, par saviem 

līdzekļiem ir tiesīgs pieaicināt tulku. Tulka klātbūtni pretendents atzīmē izsoles dalībnieka pieteikumā. 

4.3. Izsolē piedalās tikai reģistrētie dalībnieki, tulki, izsoles komisija un izsoles sekretārs. 

4.4. Izsole ir mutiska, ar augšupejošu soli 100 EUR (viens simts euro). 

4.5. Izsoles norise tiek protokolēta. 

4.6. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir 

iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju. 

4.7. Sākoties izsoles priekšmeta izsolei, izsoles vadītājs nosauc izsoles priekšmetu, dalībnieku 

numurus, kuri reģistrējušies šā izsoles priekšmeta izsolei, sākumcenu, soli un solāmo cenu. Izsoles 

dalībnieki, kuri sola nosaukto cenu, paceļ savus dalībnieka numurus. Solītā summa un solījušo 
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dalībnieku numuri tiek reģistrēti izsoles protokolā. Solīšana turpinās līdz summai, kuru sola tikai viens 

izsoles dalībnieks. Izsoles vadītājs solīto summu atkārto trīs reizes, ja šajā brīdī neviens cits izsoles 

dalībnieks nesola nākamo soli, izsoles vadītājs paziņo: „Pārdots”. Tas nozīmē, ka objekts ir pārdots 

personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek 

ierakstīti izsoles protokolā. 

4.8.  Ja pēdējo soli ir solījuši vairāki pretendenti, bet nākamo soli nesola neviens, par pēdējo solīto 

cenu pretendentiem tiek piedāvāts iegādāties izsoles priekšmetu tādā secībā, kādā viņu numuri pie 

solītās cenas atzīmēti izsoles protokolā. 

4.9. Pēc izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko summu, ar savu parakstu izsoles protokolā 

apliecina nosolītās summas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš atsakās parakstīties 

protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā priekšmeta, un nodrošinājuma nauda viņam netiek atmaksāta. 

4.10. Izsole tiek uzskatīta par notikušu, ja uz konkrētā izsoles priekšmeta izsoli ir pieteicies vismaz 

viens pretendents, kurš nosola vienu soli virs izsoles sākumcenas. 

4.11. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta, bet tiek ieskaitīta Izsoles 

priekšmeta pirkuma summā. Ja izsoles uzvarētājs nesamaksā rēķinu pirkuma līgumā noteiktajā 

termiņā, izsoles uzvarētājam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta. Pārējiem Izsoles dalībniekiem 

nodrošinājuma naudu atmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles norises dienas. 

4.12. Izsoles dalībnieki ievēro izsoles vadītāja norādījumus. Par izsoles kārtības traucēšanu pirmo reizi 

izsoles dalībnieks saņem aizrādījumu, par atkārtotu kārtības traucēšanu izsoles dalībnieks tiek izraidīts 

no izsoles. Aizrādījumi un izraidījumi tiek atzīmēti izsoles protokolā. Dalībniekam, kurš tiek izraidīts 

no izsoles, nodrošinājuma naudu neatmaksā. 

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana, pirkuma līguma slēgšana, maksājumu veikšana 

 

5.1.Izsoles komisija ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā iesniedz valdei visus dokumentus par izsoli. 

5.2. Izsoles protokolu un izsoles rezultātus valde apstiprina 30 dienu laikā pēc izsoles. Piecu dienu 

laikā pēc izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanas Izsoles komisija uzaicina izsoles 

uzvarētāju slēgt pirkuma līgumu. 

5.3.Ja persona, kura uzaicināta slēgt pirkuma līgumu rakstveidā atsakās to slēgt, vai nedod atbildi uz 

uzaicinājumu 10 dienu laikā, un/vai pirkuma līgums netiek noslēgts 14 dienu laikā no uzaicinājuma 

saņemšanas, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu. 

5.4. Ja izsoles uzvarētājs nenoslēdz pirkuma līgumu, Izsoles komisija var atzīt par izsoles uzvarētāju 

dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (otrais uzvarētājs) un uzaicināt viņu noslēgt 

objekta pirkuma līgumu šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.  

 

6. Izsoles nodrošinājuma atmaksa 

 

6.1. Izsoles dalībniekiem, kas nav izsoles uzvarētājs, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 5 (piecu) 

dienu laikā no izsoles dienas uz bankas kontu, kas norādīts pieteikumā par dalību izsolē.  

6.2. Nodrošinājums netiek atmaksāts šādos gadījumos: 

6.2.1.Ja izsoles dalībnieks neierodas uz izsoli; 

6.2.2. Ja izsoles dalībnieks atsakās parakstīt izsoles protokolu par nosolīto cenu; 

6.2.3. Ja izsoles uzvarētājs, tai skaitā otrais uzvarētājs, neparaksta izsoles protokolu, vai 

neparaksta objekta pirkuma līgumu vai neveic pirkuma summas maksājumus noteikumos 

noteiktajos termiņos; 

6.2.4. ja izsoles dalībnieks neapliecina gatavību iegādāties objektu par izsoles sākumcenu un 

vienu solīšanas soli. 

 

7. Nenotikusi un spēkā neesoša izsole 

 

7.1.Izsole uzskatāma par nenotikušu un/vai tās rezultāti par spēkā neesošiem: 

7.1.1.Ja izsoles vadītājs nepareizi noraidījis kādu solījumu; 

7.1.2.Ja tiek konstatēts, ka izsoles dalībnieks ļaunprātīgi atturēts no piedalīšanās izsolē; 
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7.1.3.Ja izsole notikusi citā vietā vai citā laikā nekā rakstīts izsoles dalībnieka reģistrācijas 

apliecībā; 

7.1.4. ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks; 

7.1.5. ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu; 

7.1.6. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties 

izsolē. 

7.2. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu un tās rezultātus par neesošiem pieņem Izsoles 

komisija, un apstiprina valde. Izsoles komisijai lēmums jāpaziņo izsoles dalībniekiem 7 dienu laikā 

pēc tā apstiprināšanas. 

7.3. Izsoles komisijai ir tiesības pārtraukt un/vai izbeigt kustamas mantas atsavināšanu jebkurā no tās 

posmiem, ja tam ir objektīvs iemesls 

7.4.Ja izsole atzīta par nenotikušu un tās rezultāti par spēkā neesošiem atbilstoši noteikumu 7.1.1., 

7.1.2., 7.1.3., notiek atkārtota izsole starp tiem pašiem dalībniekiem.  

 

 

8. Nobeiguma noteikumi 

 

8.1. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām var iesniegt SIA “Jūrmalas gaisma” valdes loceklim līdz 

izsoles rezultātu apstiprināšanai valdē. 

8.2. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem izsoles komisija par to 

izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā. 

8.3. Kustamās mantas izvešana no SIA “Jūrmalas gaisma” teritorijas, kas atrodas Jūrmalā, Pļavu ielā 

13/15 pieļaujama tikai ar kustamās mantas pirkuma līguma, kustamās mantas cenas samaksas un 

pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienu. Visas izmaksas, kas saistītas ar kustamās mantas 

izvešanu no SIA “Jūrmalas gaisma” teritorijas Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15 un pārreģistrāciju uz pircēja 

vārda, kā arī normatīvajos aktos paredzēto nodokļu samaksu sedz pircējs no saviem līdzekļiem. 

 

 

 

Pielikumā: 

Pielikums Nr. 1 Pieteikums Izsolei; 

Pielikums Nr. 2 Pirkuma līguma (Projekts); 

Pielikums Nr. 3 Nodošanas un pieņemšanas akts (projekts); 

SIA “GD Vērtējums” Transportlīdzekļa vērtības akts Nr. 25/2022 

 

 

 

 

Valdes loceklis         V.Freimanis 
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1.pielikums 

Kustamās mantas  

IVECO 35S15 AR PACĒLĀJU 

PALFINGER 

izsoles noteikumiem Nr.3/2022  

 

PIETEIKUMS DALĪBAI KUSTAMĀS MANTAS  

IVECO 35S15 AR PACĒLĀJU PALFINGER 

 IZSOLĒ 
 

__________________  
(datums)  

 

Pretendents:  

 

__________________________________________________________________  
(fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas – nosaukums)  

 

__________________________________________________________________  
(deklarētā adrese, juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese)  

 

___________________________________________________________________  
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)  

 

___________________________________________________________________  
(bankas nosaukums, bankas konta numurs, bankas kods)  

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

  

1. Piesaka dalību, kustamās mantas IVECO 35S15 AR PACĒLĀJU PALFINGER izsolei; 

2. pirms dalības izsolē ir iepazinies ar izsolāmo objektu un pēc līguma noslēgšanas neizvirzīs 

pretenzijas attiecībā uz izsoles objektu;  

3. apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un apņemas tos ievērot;  

4. atzīst sava pieteikuma spēkā esamību līdz izsoles komisijas lēmuma pieņemšanai, bet 

gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju, tad līdz līguma noslēgšanai;  

5. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.  

 

Pielikumā: 
(atzīmēt iesniegtos 

dokumentus) 

 

  

 

 

dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu  

  pilnvarojums pārstāvēt personu, ja personu pārstāv cita persona, 

kuras pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas 

(juridiskām personām) vai fiziskas personas pārstāvis. 

 

 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

(citi dokumenti)  

      

 

      _________________________ 
        (paraksts, atšifrējums) 
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Pielikums Nr.2 

Kustamās mantas  

IVECO 35S15 AR PACĒLĀJU PALFINGER 

izsoles noteikumiem Nr.3/2022  

 

 

PIRKUMA LĪGUMS Nr. JG2023/_____(Projekts) 

Jūrmalā 2023.gada ___.______________ 

 

SIA „Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr.42803002568, tās valdes locekļa _________________ 

personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses, un  

________________, personas kods/ reģ.Nr. __________________, turpmāk – Pircējs, no 

otras puses, turpmāk abi kopā saukti – Puses, 

Pamatojoties uz SIA „Jūrmalas gaisma” ___________ rīkotās kustamās mantas izsoles 

rezultātiem, Puses bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šo līgumu par sekojošo:  

1. Līguma priekšmets 

Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk transportlīdzekli – autotorni IVECO 35S15 AR 

PACĒLĀJU PALFINGER, valsts reģistrācijas Nr. KS2256, VIN numurs 

ZCFC335B105130011, turpmāk tekstā – OBJEKTS. 

2. Apmaksas summa, kārtība un termiņi 

2.1. OBJEKTA  pirkuma maksa saskaņā ar _________ rezultātiem ir __________ EUR 

(_________ euro,_______ centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.  

2.2. Pircējs pirkuma maksas samaksu veic 5 (piecu) darba dienu laikā no šī līguma 

noslēgšanas dienas, saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu uz 

_____________ kontu Nr. ________________.  

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

summa ir ieskaitīta  2.2.punktā norādītajā Pārdevēja bankas kontā. 

2.4. Gadījumā, ja Pircējs pēc šī līguma parakstīšanas atsakās no pirkuma un pārtrauc šo 

līgumu vai nesamaksā pilnu līguma 2.1 punktā norādīto summu šajā līguma 2.2.punktā 

norādītajā termiņā,  Pircējs zaudē tiesības uz līguma 1 punktā nosolīto OBJEKTU.  

 

3. Pircēja un pārdevēja pienākumi un tiesības 

3.1. Pārdevējs apņemas: 

3.1.1. Segt izmaksas, kas saistītas ar nodokļu, nodevu maksājumiem, vai ceļu satiksmes 

noteikumu pārkāpumiem par periodu līdz OBJEKTA nodošanai Pircēja īpašumā; 

3.1.2. Nodot Pircējam īpašumā OBJEKTU un visu OBJEKTA tehnisko dokumentāciju; 

3.1.3. Divu darba dienu laikā pēc Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma summas saņemšanas 

izsniegt Pircējam visu nepieciešamo dokumentāciju OBJEKTA pārrakstīšanai uz Pircēja 

vārda, parakstīt Nodošanas-pieņemšanas aktu (Līguma pielikums Nr.1). 

3.2. Pircējs apņemas: 

3.2.1. Samaksāt par OBJEKTA pirkuma summu ne vēlāk kā piecu dienu laikā no šī līguma 

parakstīšanas dienas; 

3.2.2. Pieņemt no Pārdevēja Līguma 1.punktā minēto OBJEKTU un parakstīt Nodošanas-

pieņemšanas aktu (Līguma pielikums Nr.1) ne vēlāk kā piecu dienu laikā no rēķina samaksas 

brīža.  
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3.2.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar OBJEKTA pārreģistrāciju uz Pircēja vārda vai 

OBJEKTA norakstīšanu. 

3.2.4. Pircējs pats organizē un sedz visus izdevumus, kas saistītas ar OBJEKTA izvešanu no 

Pārdevēja teritorijas. 

3.3. Puses vienojas, ka īpašumtiesības uz OBJEKTU Pircējs iegūst ar brīdi, kad Pircējs ir 

veicis pilnu pirkuma summas samaksu un OBJEKTS ir nodots Pircēja īpašumā saskaņā ar 

Pušu parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu.  Līdz pirkuma maksas samaksas brīdim 

OBJEKTS glabājas pie Pārdevēja. 

3.4. Pircēja pienākums ir apmaksāt pirkuma summu līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā un 

ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no pieņemšanas - nodošanas  akta parakstīšanas dienas veikt 

OBJEKTA pārreģistrāciju.  

3.5. Pārdevēja pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līgumā norādītās summas 

apmaksas izsniegt Pircējam visu nepieciešamo dokumentāciju OBJEKTA pārreģistrācijai uz 

Pircēja vārda, tai skaitā, parakstīt OBJEKTA – pieņemšanas nodošanas aktu, kas ir šī līguma 

neatņemama sastāvdaļa.  

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

darbības vai bezdarbības rezultātā.  

4. Nepārvarama vara 

 

4.1. Puses neatbild par Līguma nosacījumu neizpildīšanu, ja iestājas nepārvaramas varas 

apstākļi (Force Majeure) -  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.  

4.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Puse paziņo par šādu apstākļu iestāšanos otrai 

Pusei piecu darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža. Puses par tālāko Līguma 

nosacījumu izpildi slēdz atsevišķu rakstveida vienošanos. 

 

5. Līguma stāšanās spēkā, darbības termiņš un līguma pārtraukšana 

 

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

izpildei. 

5.2. Līgums var tikt grozīts vai papildināts tikai pēc Pušu rakstiskas vienošanās. 

5.3. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu sekojošos gadījumos: 

5.3.1. Pircējs Līgumā noteiktajā termiņā nav samaksājis Līguma summu pilnā apmērā; 

5.3.2. Pircējs ir samaksājis Līguma summu, taču nav pieņēmis OBJEKTU šā līguma 

3.2.2.punktā noteiktajos termiņos. Šajā gadījumā pirkuma summa tiek atmaksāta Pircējam uz 

to bankas kontu, no kura veikts maksājums; 

5.3.3. Pircējs rakstiski paziņo par atkāpšanos no Līguma. Šajā gadījumā Līguma ietvaros no 

Pircēja saņemtie maksājumi tiek atmaksāti uz Pircēja norādīto bankas kontu. 

 

6. Citi noteikumi 

 

6.1. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot saistības, kas izriet no šī 

Līguma, trešajām personām. 

6.2. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz ______ lapām, divos eksemplāros ar vienādu 

juridisko spēku. Pēc Līguma parakstīšanas viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pārdevējam, 

bet otrs – Pircējam. 

Rekvizīti 

PĀRDEVĒJS         PIRCĒJS 
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Pielikums Nr.1 

__.___.2023. Pirkuma līguma Nr.JG___/______ 

 

NODOŠANAS un PIEŅEMŠANAS AKTS 

Jūrmalā 

2023.gada _______________ 

 

 

SIA „Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr.42803002568, tās valdes locekļa 

_______________________personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Pārdevējs, 

no vienas puses, un 

 __________________, personas kods/Reģ.Nr. _________________________, 

 /kurš rīkojas uz __________ pamata/ turpmāk – Pircējs, no otras puses, ar šo pieņemšanas 

un nodošanas aktu apstiprinām, ka: 

 

1. Pircējs, atbilstoši 2023.gada ___.__________ rīkotās kustamās mantas izsoles 

rezultātiem un 2023.gada ___.____________noslēgtajam Pirkuma līgumam 

Nr.JG___/_______, ir pieņēmis no Pārdevēja transportlīdzekli autotorni IVECO 35S15 

AR PACĒLĀJU PALFINGER, valsts reģistrācijas Nr. KS2256, VIN numurs 

ZCFC335B105130011. 

2. Parakstot šo pieņemšanas un nodošanas aktu, Pircējs un Pārdevējs apstiprina, ka tiem 

ir zināms, transportlīdzekļa - autotorni IVECO 35S15 AR PACĒLĀJU PALFINGER, 

valsts reģistrācijas Nr. KS2256, VIN numurs ZCFC335B105130011, vizuālais un 

tehniskais stāvoklis, un Pircējs un Pārdevējs neizvirza nekādas savstarpējas pretenzijas. 

3. Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā 2(divos) 

eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pircējam un Pārdevējam. 

 

 

 

Rekvizīti 

PĀRDEVĒJS         PIRCĒJS 

 

 

 

 

 


