
 

METĀLLŪŽŅU PIRKUMA LĪGUMS NR .JG______ 

 

Jūrmalā,         202_.gada __._____________ 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas Nr. 

42803002568, (turpmāk tekstā – Pārdevējs) tās ___________, kurš rīkojas uz ______ pamata, no 

vienas puses, un  

SIA “__________” vienotais reģistrācijas Nr._____________ (turpmāk tekstā saukts Pircējs), tās 

___________ personā, kurš rīkojas uz ______________ pamata, 

abi kopā saukti par Pusēm, ievērojot SIA “Jūrmalas gaisma”, 27.12.2022. rīkotās rakstiskās 

izsoles, (turpmāk tekstā saukta – Izsole), rezultātus un Izsoles noteikumu prasības, bez maldības, 

viltus vai spaidiem noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk metāllūžņus (Melno metālu negabarīta lūžņus (5A), un  

Alumīniju. 

1.2. Metāllūžņu aptuvenais svars ir 7,5 tonnas. Metāllūžņu svars tiks precizēts pie metāllūžņu 

svēršanas sastādot pieņemšanas nodošanas aktu. 

1.3. Parakstot šo līgumu, Pircējs apliecina, ka viņš ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju līgumā 

noteikto saistību izpildei, kā arī pienācīgi iepazinies ar metāllūžņu apjomu, atrašanās vietu, un 

atsakās saistībā ar minēto izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas Pārdevējam pēc šī 

Līguma noslēgšanas. 

2. PIRKUMA MAKSA, SAMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI 

 

2.1. Metāllūžņu aptuvenā pirkuma maksa (priekšapmaksa) saskaņā ar Izsoles 2022.gada 

27.decembra izsoles rezultātiem EUR ___ (________________________ euro) neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli. 

Pirkuma maksa aprēķināma par katru metāllūžņu veidu atsevišķi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Pircējs apņemas ieskaitīt 2.1. punktā norādīto pirkuma maksu 5 dienu laikā no līguma 

noslēgšanas brīža uz Pārdevēja bankas kontā Nr. LV31RIKO0002013139875. 

Nr.p.k. objekts Aptuvenais 

daudzums 

tonnās 

Cena par 

tonnu  

1. melno metālu negabarīta lūžņi (5A)   

2. Alumīnijs   



2.1.2. Ja metāllūžņu svēršanas laikā, saskaņā ar metāllūžņu pieņemšanas un nodošanas aktu 

tiks konstatēts, ka kopējais metāllūžņu svars ir mazāks, nekā norādīts Izsoles noteikumos un 

Līguma 1.2. punktā, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam summu, kas atbilst iztrūkstošajam 

daudzumam, attiecīgo summu pārskaitot uz Pircēja bankas kontu Nr. ______________, 10 

(desmit) dienu laikā pēc metāllūžņu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 

2.1.3. Ja metāllūžņu svēršanas laikā, saskaņā ar metāllūžņu pieņemšanas un nodošanas aktu 

tiks konstatēts, ka kopējais metāllūžņu svars ir lielāks, nekā norādīts Izsoles noteikumos un 

Līguma 1.2. punktā, Pircējs apņemas veikt atbilstošās starpības summas iemaksu Pārdevēja 

bankas kontā Nr. LV31RIKO0002013139875, 10 (desmit) dienu laikā pēc metāllūžņu 

pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 

2.2. Šajā līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā pirkuma 

summa ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.  

2.3. Gadījumā, ja Pircējs pēc šā līguma parakstīšanas atkāpjas no šī līguma saistību izpildes vai 

nesamaksā pilnu Līguma 2.1. punktā un tā apakšpunktos norādīto pirkuma summu Līgumā 

norādītajā termiņā, Pircējs zaudē tiesības uz Izsolē nosolītā objekta iegādi, kā arī dalības atkārtotā 

izsolē. 

2.4. Pircējam īpašuma tiesības uz pieņemtajiem metāllūžņiem pāriet tikai pēc pilnas pirkuma 

maksas samaksas veikšanas un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.  
2.5. Par Līgumā norādīto termiņu kavējumu, tajā skaitā nesavlaicīgu maksājumu veikšanu, vainīgā 

puse maksā kavējuma naudu otrai pusei 0.5 % apmērā par katru nokavēto dienu. Kavējuma naudas 

apmērs var pārsniegt pamatparāda summu. 

2.6. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildīšanas. 

 

3. PIRCĒJA UN PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS. 

 

3.1. Pircējs apņemas pieņemt no Pārdevēja Līguma 1.1.punktā minēto Objektu un parakstīt 

Nodošanas-pieņemšanas aktu.  

3.2. Pircējs metāllūžņu izvešanu no Pārdevēja teritorijas veic par saviem līdzekļiem, izmantojot 

savu tehniku un darbaspēku ne vēlāk, kā divu nedēļu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

3.3. Pircējs apliecina, ka ar objekta stāvokli ir iepazinies, ka tas var būt bojāts un tam var būt citi 

trūkumi, par ko Pircējs neizvirzīs pretenzijas pret Pārdevēju. Pārdevējs neatbild par Objekta 

trūkumiem pēc Objekta pārdošanas. 

3.4. Pircējs apņemas veikt Līguma 2.1. punktā un tā apakšpunktos norādītās pirkuma maksas 

samaksu Līgumā norādītajos termiņos. 

3.5. Pārdevējs apņemas pēc Līguma 2.1. punktā norādītās pirkuma maksas saņemšanas nodot 

Līguma 1.1. punktā norādītos metāllūžņus Pircējam.  

3.6. Pārdevējs apņemas nozīmēt pārstāvi pie metāllūžņu svēršanas un metāllūžņu pieņemšanas - 

nodošanas akta apstiprināšanas. 

3.7. Puses ir atbildīgas par zaudējumiem, kas rodas otrai Pusei prettiesiskas darbības vai 

bezdarbības rezultātā. 

 

4. CITI NOTEIKUMI 

 

4.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

4.2. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu sekojošos gadījumos: 

4.2.1. Pircējs Līgumā noteiktajā termiņā nav samaksājis pirkuma summu pilnā apmērā; 

4.2.2. Pircējs ir samaksājis pirkuma summu, taču nav pieņēmis objektu šā līguma 

3.2.punktā noteiktajā termiņā.  



4.2.3. Pircējs rakstiski paziņo par atkāpšanos no Līguma. 

4.3. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

4.4. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 

vienoties pārrunu ceļā nav iespējams, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiesā. 

4.5. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis 

nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu 

normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību. 

4.6. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas 

iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma 

izbeigšanu. 

4.7. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu 

saistību pārņēmējiem. 

4.8. Līgums parakstīts uz _____ lapām, divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku. Viens 

Līguma eksemplārs atrodas pie Pārdevēja, otrs pie Pircēja.  

 

PUŠU REKVIZĪTI 

 

Pārdevējs 

 

Pircējs 

 


