
APSTIPRINĀTI 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks”  

Mantas novērtēšanas komisijas  
2016. gada 1. aprīļa sēdē 

Protokols Nr. 2 

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks” piederošās kustamās 

mantas  - autogreidera DZ 143, valsts reģistrācijas nr. T622LF 

 

PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šie izsoles noteikumi (turpmāk – “Izsoles noteikumi”) nosaka kārtību, kādā tiek 

atsavināta, pārdodot pirmajā labprātīgā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks” piederoša kustama 

manta – autogreideris DZ 143, valsts reģistrācijas nr. T622LF (turpmāk tekstā – 

manta).  

1.2. Izsoles organizētājs un rīkotājs ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu 

namsaimnieks” Mantas novērtēšanas komisija (turpmāk tekstā saukta – “komisija”). 

1.3.  Izsoles sākumcena 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), ieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli, kas ir vienāda ar mantas nosacīto cenu.  

1.4. Mantas augstāk solīšanai tiek noteikts fiksēts cenas pieauguma solis 50.00 EUR 

(piecdesmit euro). 

1.5. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai persona, kura vēlas piedalīties 

Izsolē (turpmāk – Izsoles dalībnieka pretendents), iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā 

no mantas nosacītās cenas – 450 EUR (četri simti piecdesmit euro, 00centi), veicot 

bezskaidras naudas norēķinu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks”, 

vienotais reģistrācijas Nr.40003422041, bankas kontā Nr. LV26HABA0551034444055, 

AS “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi “Autogreidera DZ 143, valsts reģistrācijas 

nr. T622LF, izsoles nodrošinājuma summa”. 

1.6. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar mantas izsoles noteikumiem, kā arī 

tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo mantu un ir Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Ādažu namsaimnieks” rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz 

komisijas loceklis – Harijs Horsts, tālr.: 29235848.  

1.7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar mantas tehnisko stāvokli, apskati 

saskaņojot pa tālr.: 29235848.  

1.8. Manta tiek pārdota bez garantijas saistībām. 

1.9. Mantas stāvoklis dalībniekiem ir zināms un viņi šajā sakarā neizvirzīs nekādas 

pretenzijas pret Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks”. 

 

2. Izsoles izsludināšana 

2.1.  Sludinājumu par Izsoli publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Ādažu novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis” un mājas lapā 

www.adazunamsaimnieks.lv 

 

 

3. Izsoles dalībnieki 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kura Izsoles 

sludinājumā noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniegusi pieteikumu par piedalīšanos izsolē 

un tam pievienojusi šajos noteikumos minētos dokumentus (turpmāk – Izsoles dalībnieks).  

http://www.adazunamsaimnieks.lv/


3.2. Ar izsoles pieteikuma iesniegšanu tiek uzskatīts, ka Izsoles dalībnieks apliecina, ka 

vēlas iegādāties izsolē mantu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem, un jebkura Izsoles 

dalībnieka prasība izmainīt šos noteikumus tiek uzskatīta par atteikšanos piedalīties Izsolē, 

zaudējot iesniegto nodrošinājumu. 

 

4. Pieteikšanās Izsolei un Izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1. Komisija nodrošina pieteikumu par piedalīšanos Izsolē un Izsoles noteikumu 

4.2.punktā norādīto dokumentu pieņemšanu Izsoles sludinājumā minētajā vietā, laikā 

un termiņā. 

4.2.  Pieteikumu par piedalīšanos izsolē personas var iesniegt personīgi vai ar pilnvarotās 

personas starpniecību, gan klātienē, gan nosūtot pa pastu vai elektroniski, izmantojot 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu elektronisku parakstu. Dokumentu 

pieņemšanas brīdī uzrādāms personas, kas iesniedz dokumentus, personu apliecinošs 

dokuments. Pieteikumā persona norāda izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, 

fiziskas personas: personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiskas personas: 

reģistrācijas numuru, juridiskas personas juridisko adresi. Pieteikuma saturam jāliecina par 

personas vēlmi piedalīties Izsolē un jāapliecina, ka persona izpildīs Izsoles noteikumus. 

Pieteikumu paraksta fiziska persona personīgi vai uz notariāli apliecinātas pilnvaras 

pamata pilnvarotā persona, juridiskas personas pārstāvis vai pilnvarotās persona, norādot 

pieteikuma parakstīšanas datumu. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus: 

4.2.1. bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu, tā apliecinātu atvasinājumu vai 

bankas apstiprinātu internetbankas izdruku, kas apliecina izsoles 

nodrošinājuma summas samaksu atbilstoši šiem noteikumiem; 

4.2.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru vai tās atvasinājumu, 

ja darbības veic pārstāvis. 

4.3. Visi Izsoles noteikumu 4.2.punktā minētie dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja 

dokuments ir citā valodā, tam jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

Ārvalstīs izdotiem publiskiem dokumentiem, tajā skaitā ārvalstī notariāli apliecinātām 

dokumentu kopijām vai ārvalsts izdevējas iestādes apliecinātām dokumentu kopijām, ir 

jābūt noformētām atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem. 

4.4. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Dokumentu 

juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 

“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Izsoles noteikumiem. 

Iesniegtajiem dokumentiem (izņemot pilnvaru), kurus izdevušas valsts vai pašvaldību 

institūcijas vai amatpersonas, jābūt izdotiem ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms 

dokumentu iesniegšanas dienas Izsoles rīkotājam. Izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniegtie 

dokumenti netiek atgriezti iesniedzējam. 

4.5. Atklājot Izsoli, Izsoles vadītājs sastāda Izsoles dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā tos 

Izsoles pieteikumu iesniedzējus, kuri ir izpildījuši Izsoles priekšnoteikumus. Izsoles 

dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas: 

4.5.1. Izsoles dalībnieka kārtas numuru atbilstoši pieteikumu iesniegšanas secībai; 

4.5.2. Izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu (fiziskām personām) vai nosaukumu 

(juridiskām personām); 

4.5.3. Izsoles dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

4.6. Pieteikumi piedalīties Izsolē pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām netiek 

pieņemti. 

4.7. Izsoles dalībniekam nav tiesības atsaukt savu pieteikumu par piedalīšanos Izsolē un 

pieprasīt iemaksātās drošības naudas atmaksāšanu. 

4.8. Komisija ir tiesīga pārbaudīt Izsoles dalībnieku sniegtās ziņas, pieņemot sekojošus 

lēmumus: 



4.8.1. ja līdz Izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanai tiek konstatēts, ka Izsoles 

dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, šis dalībnieks netiek iekļauts Izsoles 

dalībnieku sarakstā un tam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda;  

4.8.2. ja pēc izsoles dalībnieku saraksta sastādīšanas tiek konstatēts, ka Izsoles 

dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par Izsoles 

dalībnieka svītrošanu no saraksta, līdz ar to tas zaudē tiesības piedalīties Izsolē 

vai iegādāties mantu, un tam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda. 

4.9. Ziņas par Izsoles dalībnieku pretendentiem, Izsoles dalībniekiem un to skaitu komisija 

neizpauž līdz Izsoles sākumam. 

 

5. Izsoles norise 

5.1. Izsole notiek sludinājumā par izsoli norādītajā laikā un vietā. Izsole nevar notikt agrāk 

kā divas nedēļas pēc pirmā sludinājuma publicēšanas dienas. 

5.2. Komisija protokolē Izsoles norisi. Izsoles protokolu apstiprina komisija septiņu dienu 

laikā pēc izsoles. Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs. 

5.3. Līdz Izsolei Izsoles dalībnieku pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu 

pilnvarnieku stājas spēkā brīdī, kad komisijai tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai 

aizstāšanas dokuments. Izsoles laikā attiecīgos dokumentus iesniedz Izsoles komisijas 

priekšsēdētājam (izsoles vadītājam). 

5.4. Izsoles telpā Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas uzrāda Izsoles komisijai 

personu apliecinošu dokumentu un pirms izsoles sākšanas paraksta Izsoles noteikumus. Ja 

Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, 

komisija nepielaiž šādu personu piedalīties izsolē un uzskata, ka Izsoles dalībnieks nav 

ieradies uz Izsoli, par ko izdara atzīmi Izsoles protokolā.  

5.5. Ja Izsoles dalībnieks nav ieradies uz Izsoli, par to izdara atzīmi Izsoles protokolā un 

tam netiek atmaksāta iemaksātā drošības nauda. 

5.6. Izsoles vadītājs, atklājot Izsoli, raksturo mantu, paziņo Izsoles sākumcenu, nosauc 

Izsoles soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.7. Sākumcenas pārsolīšana notiek pa vienam Izsoles solim, solītājam paceļot roku. 

Solītājam nav tiesības pārsolīt pašam sevi. Katrs solītājs vai pārsolītājs ir saistīts ar savu 

solījumu, kamēr kāds viņu pārsola. Nākamais augstākās cenas solījums solītāju atsvabina 

no viņa saistības. 

5.8. Izsoles vadītājs nosauc solītāja piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu 

nepiedāvā, Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar 

āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz solīšanu. 

5.9. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš solīja 

pirmais, tad Izsoles vadītājs dod priekšroku solītājam, kurš izsoles dalībnieku sarakstā 

reģistrēts pirmais (ar mazāku kārtas numuru). 

5.10. Katrs solītājs, t.sk., izsoles uzvarētājs, apstiprina ar parakstu Izsoles dalībnieku 

sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no solītājiem šo noteikumu neizpilda, par to 

tiek veikta attiecīga atzīme dalībnieku sarakstā un viņam netiek atmaksāta iemaksātā 

drošības nauda.  

5.11. Izsoles dalībniekam, kurš nav nosolījis augstāko cenu, pēc iesnieguma par 

nodrošinājuma summas atmaksu, kurā norādīti norēķina rekvizīti, iesniegšanas vai 

nosūtīšanas komisijai, tiek atmaksāts iesniegtais nodrošinājums, izņemot Izsoles 

noteikumos paredzētos gadījumus. Ja izsolē piedalās tikai viens dalībnieks un šis 

dalībnieks neveic solīšanu saskaņā ar šiem noteikumiem (nav nosolījis vienu soli), par to 

tiek veikta attiecīga atzīme dalībnieku sarakstā un viņam netiek atmaksāta iemaksātā 

drošības nauda. 



 

6. Pirkuma maksas samaksas kārtība un pirkuma līgums 

6.1. Augstākās cenas nosolītājam vienas nedēļas laikā no izsoles dienas jāsamaksā 

augstākā nosolītā mantas cena, atrēķinot iesniegtā nodrošinājuma summu, veicot 

bezskaidras naudas norēķinu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu 

namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.40003422041, bankas kontu 

Nr.LV26HABA0551034444055, AS “Swedbank”. 

6.2. Nokavējot šo noteikumu 6.1.punktā noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē 

tiesības iegādāties mantu un iesniegto nodrošinājumu un komisija veic 6.3.punktā norādītās 

darbības. 

6.3. Ja iestājušies šo noteikumu 6.2.punktā noteiktie apstākļi, komisija par to rakstveidā 

informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu. Dalībniekam, kurš 

nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas 

dienas paziņot komisijai par mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Uz šādu 

pircēju attiecas visi šajos noteikumos noteiktie pirkuma maksas samaksas nosacījumi, 

ievērojot, ka pirkuma maksas samaksas termiņš sāk tecēt no pircēja paziņojuma par mantas 

pirkšanu iesniegšanas brīža. 

6.4. Komisija ne ilgāk kā trīs darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas 

sagatavo parakstīšanai no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks” 

puses mantas pirkuma līguma projektu (Izsoles noteikumu pielikums). 

6.5. Personai, kura nosolījusi mantu un veikusi tās pirkuma cenas samaksu, septiņu dienu 

laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta mantas pirkuma līgums (Izsoles 

noteikumu pielikums), ierodoties Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu 

namsaimnieks” juridiskajā adresē Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā darba laikā  

izsoles pieteikumu iesniegšanas vietā. Parakstot līgumu, persona uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu identifikācijas nolūkā. 

6.6. Personai, kura parakstījusi mantas pirkuma līgumu, turpmāk saukta “pircējs”, ir 

pienākums pēc Komisijas piedāvājuma ierasties attiecīgajā valsts reģistra iestādē, lai veiktu 

mantas pārreģistrāciju uz Pircēja vārda. Komisija nodrošina minēto procedūru 

organizēšanu un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu attiecīgajā iestādē.  

6.7. Pircējam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar mantas pārreģistrēšanu uz 

Pircēja vārda. 

6.8. Ja Izsoles uzvarētājs (pircējs) Izsoles noteikumu minētajos termiņos neparaksta 

pirkuma līgumu vai neveic šo noteikumu 6.6., 6.7.punktos minētās darbības, tas zaudē 

tiesības uz mantas pirkumu un tam netiek atmaksāta drošības nauda. Samaksātā pirkuma 

cena summa (atskaitot nodrošinājumu) pēc iesnieguma iesniegšanas komisijai, 

atmaksājama uz iesniegumā norādīto bankas kontu. 

 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

7.1. Komisija apstiprina izsoles rezultātus septiņu dienu laikā pēc augstākās nosolītās 

cenas (pirkuma maksas) samaksas veikšanas šo noteikumu norādītajā bankas kontā. 

7.2. Izsoles rezultātus neapstiprina Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

35.pantā noteiktajos gadījumos un šo noteikumu noteiktajos gadījumos, kad izsoli atzīst 

par nesekmīgu. 

7.3. Komisijas lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu rakstveidā 

paziņo izsoles uzvarētājam. 

7.4. Ja komisija pieņem lēmumu par izsoles rezultātu neapstiprināšanu, mantas 

atsavināšanu komisija organizē atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

32. un 35.panta normu noteikumiem. 

 

8. Izsoles atzīšana par nesekmīgu vai spēkā neesošu 
8.1. Komisija pieņem lēmumu par Izsoles atzīšanu par nesekmīgu, ja: 



8.1.1. nav iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē, kas atbilst izsoles noteikumu 

prasībām; 

8.1.2. uz Izsoli nav ieradies neviens no Izsoles dalībniekiem vai, ja ieradies 

dalībnieks neizpilda šo noteikumu 5.7.punktā noteiktās prasības; 

8.1.3. Izsoles laikā neviens no klātesošajiem Izsoles dalībniekiem nav pārsolījis 

sākumcenu vismaz par vienu soli; 

8.1.4. neviens no solītājiem nav apstiprinājis ar parakstu savu pēdējo augstāko 

nosolīto cenu; 

8.1.5. izsoles augstākās cenas nosolītājs nav izpildījis šo noteikumu noteiktās 

darbības un nākamās augstākās cenas (kura par vismaz vienu soli pārsniedz 

sākumcenu) nosolītāji nav iesnieguši paziņojumu par mantas pirkumu šo 

noteikumu noteiktajā kārtībā un termiņā. 

8.2. Komisija pieņem lēmumu par Izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, ja: 

8.2.1. Izsole bijusi izsludināta, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus vai šos 

noteikumus; 

8.2.2. Izsole notikusi citā vietā un/vai laikā, nekā izsludināts; 

8.2.3. nav ievērotas Izsoles noteikumos noteiktās Izsoles dalībnieku reģistrācijas 

prasības; 

8.2.4. tiek noskaidrots, ka nepamatoti nav ļauts kādai personai piedalīties Izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

8.2.5. starp Izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Izsoles 

rezultātus vai gaitu; 

8.2.6. par Izsoles uzvarētāju atzīta persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties 

Izsolē.  

8.3. Rakstveida pretenzijas par Izsoles noteikumu 8.1.punktā minētajiem pārkāpumiem 

Izsoles dalībnieki iesniedz komisijai ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Izsoles, 

iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Komisija līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai pieņem 

lēmumu par Izsoles atzīšanu par spēkā neesošu vai noraida pretenziju. 

8.4. Ja komisija konstatē, ka ir bijuši Izsoles noteikumu 8.2.5.apakšpunktā minētie 

pārkāpumi, tad attiecīgajiem Izsoles dalībniekiem, pamatojoties uz komisijas lēmuma, 

netiek atmaksāts iesniegtais nodrošinājums. 

8.5. Izsoles noteikumu 8.2.6.punktā minētajā gadījumā komisija lemj par iesniegtā 

nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu. 

 

 

Pielikumā: mantas pirkuma līguma projekts uz trijām (3) lapām. 

 

 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks” 

Mantas novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs     J. Krūze 



Pielikums 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks”  

Mantas novērtēšanas komisijas 

autogreidera DZ 143,  

valsts reģistrācijas nr. T622LF 

 

 

PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMIEM 

 

PROJEKTS 

 

PIRKUMA LĪGUMS 
Ādaži, Ādažu novads, divi tūkstoši sešpadsmitā gada _______________ (___.___.2016.) 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003422041, juridiskā adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, turpmāk 

līgumā saukta “Pārdevējs”, no vienas puses, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes 

loceklis Juris Krūze, 

un 

____________________________________________, personas kods./ reģistrācijas numurs 

_______________________________________________, dzīvesvietas/juridiskā adrese: 

___________________________________________________, turpmāk tekstā saukts 

“Pircējs”, no otras puses, kuru uz _________________________________ pamata pārstāv 

__________________________________________, 

Pārdevējs un Pircējs kopā turpmāk tekstā saukti „Puses”, 

 

pamatojoties uz 2016.gada __.___________ izsoles protokolu Nr. __, kas apstiprināts ar 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks” mantas novērtēšanas komisijas 

2016.gada __.________ lēmumu Nr. ___, “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, 

 

izsakot savu gribu brīvi, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdza šāda satura līgumu, 

saistošu arī viņu mantiniekiem, tiesību un saistību pārņēmējiem: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Pārdevējs pārdod Pircējam un Pircējs pērk no Pārdevēja tam piederošo kustamo mantu 

– autogreideri DZ 143, valsts reģistrācijas nr. T622LF, turpmāk saukta “Kustamā 

manta”. 

 

2. PIRKUMA MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kustamā manta tiek pārdota par pirmajā atklātā mutiskā izsolē Pircēja nosolīto augstāko 

cenu _______,00 EUR (______________________ euro), ieskaitot PVN, turpmāk tekstā 

saukta “pirkuma maksa”. 

2.2. Slēdzot šo līgumu, puses apzinās Kustamās mantas vērtību un atsakās celt viena pret otru 

prasības par šī vai pirkuma līguma atcelšanu vai Pirkuma maksas apmēra maiņu pārmērīgu 

zaudējumu dēļ. 

2.3. Pirkuma maksu pilnā apmērā Pircējs ir samaksājis Pārdevējam pirms šī līguma 

noslēgšanas bezskaidras naudas norēķina veidā uz Pārdevēja bankas kontu Nr. 

LV26HABA0551034444055, AS “Swedbank”. 

2.4. Norēķini starp pusēm ir veikti euro (EUR).  

2.5. Naudas pārskaitījuma izdevumus sedz Pircējs. 

 

3. PĀRDEVĒJA GARANTIJAS, SAISTĪBAS UN TIESĪBAS 



3.1. Pārdevējs apliecina, ka viņš ir vienīgais un pilntiesīgais Kustamās mantas īpašnieks, 

kuram ir visas tiesības slēgt šo līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.  

3.2. Kustamās mantas īpašuma tiesības Pārdevējam apliecina traktortehnikas reģistrācijas 

apliecība Nr. A 310636, izdota 05.11.2007. 

3.3. Pārdevējs garantē, ka pirms šī līguma noslēgšanas Kustamā manta nav nevienam citam 

apsolīta, atsavināta, par to nepastāv strīds, tā nav iesaistīta nekādos darījumos ar trešajām 

personām, nav apgrūtināta lietu un/vai saistību tiesībām, tai nav uzlikti aizliegumi un 

vienlaicīgi pats apņemas atbildēt par visām iespējamām trešo personu prasībām un sūdzībām 

attiecībā uz Kustamo mantu, kuras Pircējs tieši ar šo līgumu nav uzņēmies. 

3.4. Pārdevējs Pircēja īpašuma tiesību uz Kustamo mantu pārreģistrācijas brīdī nodos 

Pircējam visus ar Kustamo mantu saistītos dokumentus. 

3.5. Pārdevējs Kustamo mantu pilnībā nodos Pircēja valdījumā un lietošanā brīdī, kad 

īpašuma tiesības uz Kustamo mantu tiks reģistrētas attiecīgajā valsts reģistra iestādē. 

3.6. Pārdevējam tiek pielīgta tiesība vienpusēji atkāpties no šī līguma ar rakstisku 

paziņojumu, kas ierakstītā vēstulē nosūtīts uz Pircēja šajā līgumā norādīto adresi, ja Pircējs 

neveic šajā līgumā noteiktos pienākumus, t.sk., nokavējis kādu no noliktajiem termiņiem. 

Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc paziņojuma izsūtīšanas uz Pircēja adresi. 

Līguma izbeigšanas gadījumā Pircējam tiek atgriezta samaksātā pirkuma maksas daļa, 

atskaitot izsoles nodrošinājuma summu. 

 

4. PIRCĒJA GARANTIJAS, SAISTĪBAS UN TIESĪBAS 

4.1. Pircējs apliecina, ka Kustamo mantu dabā ir apskatījis un ar tās faktisko (vizuālo un 

tehnisko) stāvokli ir iepazinies un viņam nav nekādas materiāla vai juridiska rakstura 

pretenzijas pret Pārdevēju šajā sakarā.  

 

5. ĪPAŠUMA, VALDĪJUMA UN LIETOŠANAS TIESĪBU PĀREJA  

UN ATBILDĪBAS NOŠĶIRŠANA 

5.1. Īpašuma tiesības uz Kustamo mantu no Pārdevēja Pircējam pāriet uz šī līguma pamata un 

Pircēja īpašuma tiesības reģistrējamas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (turpmāk – 

VTUA). 

5.2. Kustamā manta tiks nodota Pircēja valdījumā un lietošanā šī līguma 3.5.punktā noteiktajā 

termiņā ar abpusēju nodošanas – pieņemšanas aktu un nodošanas brīdī pušu starpā tiks 

norobežoti visi norēķini par Kustamo mantu, kā arī nošķirta atbildība un nodoti visi ar mantu 

saistītie riski.  

 

6. DARĪJUMA REĢISTRĒŠANA 

6.1. Puses apņemas trīs darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas veikt Kustamās mantas 

īpašuma tiesību pārreģistrēšanu VTUA uz Pircēja vārda. 

6.2. Puses vienojas, ka bez speciāla pilnvarojuma par reģistrēšanu gādās, jauno 

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību saņems un šajā sakarā visas formalitātes kārtos 

Pircējs. 

6.3. Izdevumus, kas saistīti ar Pircēja īpašuma tiesību uz Kustamo mantu reģistrēšanu, segs 

Pircējs.  

 

7. LĪGUMA SPĒKS UN TERMIŅŠ 

7.1. Šis līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz visu no tā 

izrietošo saistību pilnīgai izpildei un tiesību izmantošanai. 

7.2. Šis līgums ir saistošs pušu mantiniekiem, tiesību/saistību pārņēmējiem. 

7.3. Ja kāds no šī līguma punktiem zaudē spēku, tas neietekmē citu līguma noteikumu spēkā 

esamību. 

7.4. Ja šī līguma saistības nav iespējams izpildīt līgumā noteiktajos termiņos nepārvaramas 

varas apstākļu ietekmes dēļ, puses norādītos termiņus pagarina par minēto apstākļu esamības 



laiku, bet, ja šo apstākļu ietekmi nevar novērst vai tā ilgst ilgāk par trijiem kalendārajiem 

mēnešiem, katrai no pusēm ir tiesības atkāpties no šī līguma, atgriežot otrai pusei visu, ko tā 

no šī līguma ir ieguvusi. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāmi tikai tādi, par kuru 

esamību ir pieņemts kompetentas valsts/pašvaldības iestādes lēmums. Trešās personas vaina 

šī līguma saistību neizpildē nav uzskatāma par nepārvaramas varas apstākli, bet cietušajai 

pusei ir regresa prasība pret minēto trešo personu par radušos zaudējumu piedziņu. 

 

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to 

vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, vispirms tiks risināts sarunu ceļā, bet, 

nepanākot vienošanos – izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

Šis līgums sastādīts un parakstīts uz 3 (trijām) lapām 3 (trijos) vienādos eksemplāros, viens 

eksemplārs Pircējam, viens - Pārdevējam un viens iesniegšanai Valsts tehniskās uzraudzības 

aģentūrā. 

 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Pārdevējs 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Pircējs 

 
 

 

 

 

 

 

 


