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SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “JŪRMALAS GAISMA” 

TRANSPORTLĪDZEKĻA RENAULT TRAFIC  
PĀRDOŠANAS PAR BRĪVU CENU UN IZSOLES NOTEIKUMI NR.JG2022/1 

 

Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu. 

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama SIA “Jūrmalas gaisma”, reģ. Nr. 

42803002568, kustamās mantas – Kravas furgons Renault Trafic ar valsts reģistrācijas 

Nr. KM 1743, VIN kods VF1FLBBD55YO81255 (turpmāk tekstā – AUTOMAŠĪNA), 

atsavināšana. 

1.2. AUTOMAŠĪNA tiek atsavināta, pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu EUR 241.74 (divi simti četrdesmit viens euro, 74 centi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa.  Pievienotās vērtības nodoklis tiek apmaksāts saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām.Maksāšanas veids - pārskaitījums saskaņā ar SIA “Jūrmalas 

gaisma” izrakstītu rēķinu. 

1.3.  Kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu organizē SIA “Jūrmalas gaisma” izveidota 

Izsoles komisija (turpmāk – Komisija). 

1.4. Sludinājums par AUTOMAŠĪNAS pārdošanu par brīvu cenu ievietojams SIA 

“Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv, un Jūrmalas valstpilsētas 

pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv.  
 

2. AUTOMAŠĪNAS RAKSTUROJUMS 

 

2.1.AUTOMAŠĪNAS marka – Renault Trafic ar valsts reģistrācijas Nr. KM 1743, VIN 

kods VF1FLBBD55YO81255, pirmreizējās reģistrācijas datums – 11.02.2005, motora 

tilpums –1870 cm³, motora maksimālā jauda(kW) - 60. AUTOMAŠĪNA aprīkota ar 

dīzeļdegvielas dzinēju, sēdvietas 3 esošais izmantošanas veids – kravas furgons. 

AUTOMAŠĪNAI nav spēkā esošas tehniskās apskates. 

2.2.Automašīnas tehniskais stāvoklis: 

 stipras transportlīdzekļa salona nolietojuma pazīmes (salons pilnībā jāmaina). 

 Automašīnas dzinējs nestrādā {dzinēja defekts}, ievērojama eļļas noplūde. 

 Ritošā daļa jāremontē (mezglu nolietojums no 70 līdz 93%). 

 Virsbūves krāsojuma bojājumi (lakas atdalīšanās no krāsas, plaisas uz plastmasas 

atdurstieņiem). 

 Izplūdes sistēma jāremontē (vēlama izplūdes sistēmas nomaiņa pilnā apmērā). 

 Korozija uz auto virsbūves apakšējās daļas. 

 Trūkst būtiskas auto detaļas (lukturis, pagriezienu lukturi, spogulis, akumulators, 

riteņi) 

2.3.AUTOMAŠĪNAI netiek noteikts garantijas termiņš. 

http://www.jurmalasgaisma.lv/
http://www.jurmala.lv/


2.4.AUTOMAŠĪNU var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties un saskaņojot apskates 

laiku pa tālr. Nr. 26690879. 

 

 
3. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN MANTAS PĀRDOŠANA PAR BRĪVU CENU 

 

3.1. Atsavināmās AUTOMAŠĪNAS pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, 

kura saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt 

savā īpašumā transportlīdzekli.  

3.2.Pieteikumu (1. pielikums) iesniegšanas laiks no 2022 gada 13.decembra līdz 2022.gada 

27.decembrim plkst. 10:00, SIA “Jūrmalas gaisma” Jomas ielā 28, Jūrmalā, 3.stāvā, 

administratīvajā nodaļā, darba dienās, laikā no plkst. 8:30 līdz 16.30. 

3.3.Pieteikumam pievienojamie dokumenti: 

 fiziskai personai: pieteikums par AUTOMAŠĪNAS pirkšanu par brīvu cenu, 

personu apliecinošs dokumenta oriģināls jāuzrāda pie līguma noslēgšanas vai 

izsoles gadījumā - izsoles dienā; 

 juridiskai personai: pieteikums par AUTOMAŠĪNAS pirkšanu par brīvu cenu; 

pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja to pārstāv persona, kurai nav statūtos 

noteiktās pārstāvības tiesības; 

3.4.Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3.punkta prasības, tā tiek reģistrēta pircēju 

reģistrācijas lapā, kurā norāda: Pieteikuma iesniegšanas laiks, kārtas numuru; fiziskai 

persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas 

numuru, adresi.  

3.5.Pretendents netiek reģistrēts, ja: 

3.5.1. nav iesniedzis noteikumu 3.3.punktā minēto pieteikumu un pielikumus; 

3.5.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš. 

 
4. PRETENDENTA ATLASE PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAI 

 

4.1. Ja noteikumu 3.2.punktā norādītajā termiņā AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu 

ir reģistrējies viens pretendents, Komisija trīs darba dienu laikā: 

 pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par AUTOMAŠĪNAS pircēju un 

izraksta pretendentam rēķinu.  

 Komisija apstiprina pirkuma rezultātus  

 parakstīta AUTOMAŠĪNAS pirkuma līgums (pielikums Nr.2).  

4.2. Ja noteikumu 3.2.punktā norādītajā termiņā ir iesniegts un reģistrēts vairāk kā viens 

pieteikums AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu, starp šīm personām tiks rīkota 

mutiska izsole ar augšupejošu soli. Šādā gadījumā Komisija izsūta pretendentiem 

uzaicinājumu piedalīties AUTOMAŠĪNAS izsolē. Pretendentiem turpmākā dalība 

atsavināšanas procedūrā, piedaloties izsolē, jāapstiprina līdz izsoles norises dienai, 

iesniedzot Komisijai pieteikumu dalībai AUTOMAŠĪNAS izsolē. 

4.3.Ja neviens pretendents neapstiprina dalību izsolē, AUTOMAŠĪNA tiek pārdota 

pretendentam, kurš pirmais iesniedzis pieteikumu un reģistrēts AUTOMAŠĪNAS pirkšanai 

par brīvu cenu. Ja pirmais pretendents atsakās pirkt AUTOMAŠĪNU par brīvu cenu, 

AUTOMAŠĪNA tiek pārdota nākamajam pretendentam, kurš iesniedzis pieteikumu un 

reģistrēts AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu. 

 
5.  IZSOLES NORISE 

 



5.1. Izsole norisināsies Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15, SIA “Jūrmalas gaisma” Ražošanas un 

ekspluatācijas iecirkņa teritorijā. 

5.2. Izsoles norises datums un laiks tiks norādīts sludinājumā par AUTOMAŠĪNAS 

pārdošanu par brīvu cenu. 

5.3. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

5.4. Izsoles solis – EUR 10 (desmit euro, 00 centi) bez PVN. 

5.5. Pirms izsoles, Komisija pārbauda dalībnieku pēc personu apliecinoša dokumenta 

pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un pārliecinās par izsoles 

dalībnieku ierašanos saskaņā ar pieteikumu reģistrācijas sarakstu un izsniedz dalībnieka 

solīšanas karti ar numuru. 

5.6. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens izsoles 

dalībnieks. Ja noteiktā termiņā izsolei ir reģistrējies tikai viens dalībnieks, Komisija lemj 

par AUTOMAŠĪNAS pārdošanu vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par cenu, 

kas ir nosacītā cena ar viena soļa paaugstinājumu. 

5.7. izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs. Viņš, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, 

uzvārdu un katra Komisijas locekļa vārdu, uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo 

tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu katrā nākamajā solī cena tiek paaugstināta. 

5.8. Komisija sagatavo dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokols 

tiek sagatavots par katru solītāju, atzīmējot visus katra solītāja solījumus. 

5.9. Pēc Komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. Solīšana sākas no 

AUTOMAŠĪNAS nosacītās cenas. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā 

atspoguļo visas Komisijas un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta 

visi Komisijas locekļi. 

5.10. Solīšana notiek pa noteikumos noteikto izsoles soli. Izsoles dalībnieki solīšanas 

procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja 

reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku 

cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un fiksē to 

ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis 

vairāk solījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu 

augstāko cenu, izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

5.11. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā 

apliecina savu gribu pirkt AUTOMAŠĪNU par nosolīto, protokolā norādīto cenu, un 

Izsoles komisija izsniedz pretendentam rēķinu norēķinu veikšanai. Izsoles dalībnieks, kurš 

nosolījis mantu, bet neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no tiesībām pirkt SIA 

“Jūrmalas gaisma” kustamo mantu. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta. 

Kustamās mantas pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo 

augstāko cenu. 

5.12. Pircējam pirkuma cenas samaksa jāveic piecu darba dienu laikā pēc rēķina 

izrakstīšanas, iemaksājot visu pirkuma maksu SIA “Jūrmalas gaisma” norēķinu kontā AS 

“Luminor bank”, konta Nr. LV31RIKO0002013139875 ar norādi 

“TRANSPORTLĪDZEKĻA Renault Traffic, valsts Nr. KM 1743 pirkuma maksa”. 

5.13. Pēc maksājuma uzdevuma, kas apliecina AUTOMAŠĪNAS pirkuma cenas samaksu 

iesniegšanas pārdevējam, starp pārdevēju un pircēju tiek parakstīts AUTOMAŠĪNAS 

pirkuma līgums (pielikums Nr.2).  

5.14. Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas samaksu, 

uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesībām. Šādā gadījumā 

Izsoles komisija par to informē nākamo augstākās cenas solītāju. Minētajam solītājam ir 

tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas rakstveidā paziņot Komisijai par 

AUTOMAŠĪNAS pirkšanu par nosacīto cenu un vienas nedēļas laikā no paziņojuma 

saņemšanas samaksāt nosacīto cenu. 



 
6. ATSAVINĀŠANAS REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA UN SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA 

 

6.1. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti 10 dienu laikā pēc izsoles norises dienas un visu 

paredzēto maksājumu saņemšanas. 

6.2. Komisija par SIA “Jūrmalas gaisma” mantas pārdošanu sagatavo izsoles protokolu.  

6.3. Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par izsoles rīkotāja darbībām SIA “Jūrmalas 

gaisma” valdei līdz Atsavināšanas rezultātu apstiprināšanai. 

 
7. NENOTIKUSI PĀRDOŠANA 

 

7.1. Pārdošana par brīvu cenu atzīstama par nenotikušu, ja: 

7.1.1 sludinājums par atsavināšanu un pretendentu pieteikšanās laiku un vietu nav 

bijis publicēts 1.4.punktā norādītajās izziņošanas vietās, vai, ja atsavināšana 

izziņota, pārkāpjot citas šo Noteikumu prasības;  

7.1.2 noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents; 

7.1.3 pretendents, kurš ieguvis AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesības, nav veicis 

pirkuma maksas samaksu noteiktajā termiņā. 

7.2. Izsole uzskatāma par notikušu bez rezultāta, ja: 

7.2.1. par izsoles dalībnieku reģistrācijas vietu un laiku nav bijusi informācija šajos 

noteikumos minētajās interneta vietnēs vai, ja izsole tikusi izziņota, 

pārkāpjot šos noteikumus; 

7.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti norādīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē 

vai nepareizi norādīts kāds pārsolījums; 

7.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē; 

7.2.4. izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijis tiesību piedalīties izsolē; 

7.2.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, nekā izziņots; 

7.2.6. izsolāmā manta pārdota pirms šajos noteikumos paredzētā termiņa; 

7.2.7. uz izsoli nav pieteicies vai nav ieradies neviens dalībnieks; 

7.2.8. izsolē starp tās dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ir iespaidojusi 

izsoles rezultātus vai gaitu; 

7.2.9. Komisija vai SIA “Jūrmalas gaisma” valde nav apstiprinājusi izsoles 

rezultātus; 

7.2.10. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.2.11. izsole tiek atzīta par nenotikušu citos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. 

7.3.Ja AUTOMAŠĪNAS pārdošana par brīvu cenu vai izsole atzīstama par nenotikušu, 

Komisija atsavināšanas protokolā izdara ierakstu par atsavināšanas procedūras 

pabeigšanu bez rezultāta, un Komisija lemj par turpmāko atsavināšanas procedūru 

organizēšanu. 

 

 

 

 

Pielikumā: 

Pielikums Nr. 1 Pieteikums pirkumam par brīvu cenu; 

Pielikums Nr. 2 Pirkuma līguma (Projekts); 

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

 

 

  



Pielikums Nr.1 

Noteikumiem 

SIA “Jūrmalas gaisma” 

Transportlīdzekļa Renault Trafic 

Pārdošana par brīvu cenu un izsoles noteikumiem Nr.JG2022/1 

 
_______________________________________ 

Nosaukums vai vārds un uzvārds 

_______________________________________ 

Reģistrācijas Nr. vai personas kods 

_______________________________________ 

Juridiskā/deklarētās dzīvesvietas adrese 

____________________________________ 

Tālrunis, e-pasta adrese 

____________________________________ 

Pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods 

____________________________________ 

Pilnvarojuma pamatojums 
 

PIETEIKUMS  

PIRKUMAM PAR BRĪVU CENU 

 

Jūrmalā       2022. gada ___________________ 

 
(vārds, uzvārds/ juridiskās personas nosaukums) ____________________________________  
personas kods/reģistrācijas numurs: ______________________________________________  
deklarētās dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese:_____________________________________  
e-pasts, tālrunis: ______________________________________________________________  
bankas konta rekvizīti: _________________________________________________________  
(konta numurs, bankas nosaukums,)______________________________________________  
 
piesaka dalību SIA “Jūrmalas gaisma” kustamās mantas – automašīnas Renault Trafic, valsts 
reģistrācijas Nr. KM1743 atsavināšanu un apliecina, kas ir iepazinies ar SIA “Jūrmalas gaisma” 
kustamās mantas – automašīnas Renault Trafic atsavināšanas - pārdošanas par brīvu cenu 
noteikumiem, kurus apņemas ievērot. Iesniedzot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir 
iepazinies ar automašīnas Renault Trafic valsts reģistrācijas Nr. KM1743, tehnisko stāvokli, un par 
to neizvirza un turpmāk neizvirzīs nekādas pretenzijas pret SIA “Jūrmalas gaisma”. Iesniedzot šo 
pieteikumu, pretendents apliecina, ka vēlas nopirkt automašīnu Renault Trafic, valsts reģistrācijas 
Nr. KM1743 par brīvu cenu EUR ………. (________________) un pretendenta rīcībā ir pietiekami 
finanšu līdzekļi pirkuma cenas samaksai nolikumā noteiktajā termiņā.  
 
Pieteikumam pievienoti (atzīmēt ar ): 
Personu apliecinoša dokumenta kopija (oriģinālu uzrāda pie līguma slēgšanas vai izsoles dienā);  
 juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā un 
pārstāvēt izsolē apliecinošs dokuments un pases kopija;  
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

_____________________________________ 

 (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

 



Pielikums Nr.2 

Noteikumiem 

SIA “Jūrmalas gaisma” 

Transportlīdzekļa Renault Trafic 

Pārdošana par brīvu cenu un izsoles noteikumiem Nr.JG2022/1 

 

 

PIRKUMA LĪGUMS Nr. JG2022/_____(Projekts) 

Jūrmalā 2022.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 un transportlīdzekļa Renault Trafic, valsts reģistrācijas Nr. KM1743 pārdošanas 

par brīvu cenu un izsoles noteikumu prasībām, Puses bez maldības, viltus vai spaidiem 

noslēdz šo līgumu par sekojošo:  

1. Līguma priekšmets 

Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk vieglo pasažieru transportlīdzekli – Renault Trafic, valsts 

reģistrācijas Nr. KM1743, reģistrācijas gads – 2005, VIN numurs VF1FLBBD55YO81255, 

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.  

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 

 

  



Pielikums Nr.1 

__.___.2022. Pirkuma līguma Nr.JG___/______ 

 

NODOŠANAS un PIEŅEMŠANAS AKTS 

Jūrmalā 

2022.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 2022.gada ___.__________ rīkotās kustamās mantas izsoles 

rezultātiem un 202___.gada ___.____________noslēgtajam Pirkuma līgumam 

Nr.JG___/_______, ir pieņēmis no Pārdevēja transportlīdzekli Renault Trafic, valsts 

reģistrācijas Nr. KM1743, reģistrācijas gads – 2005, VIN numurs 

VF1FLBBD55YO81255. 

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

zināms, transportlīdzekļa - Renault Trafic, valsts reģistrācijas Nr. KM1743, 

reģistrācijas gads – 2005, VIN numurs VF1FLBBD55YO81255, 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 

 

 

  

 


