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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama SIA Jēkabpils autobusu parks kustamās 

mantas - pasažieru autobusa SCANIA CN113CLL pārdošana izsolē atbilstoši noteiktajam 

„Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izvērtēšanas un norakstīšanas kārtība uzņēmumā Jēkabpils 

autobusu parks” nolikumam un SIA Jēkabpils autobusu parks 2016.gada 16.septembra atsavināšanas 

komisijas lēmumam (protokols Nr.11) „Par pasažieru autobusa SCANIA CN113CL atsavināšanu, 

pārdodot izsolē". 

1.2. Izsoli organizē SIA Jēkabpils autobusu parks atsavināšanas komisija (turpmāk – Izsoles komisija). 

1.3. Izsoli vada izsoles komisija šādā sastāvā: 

Izsoles vadītājs: Jānis Ščerbickis, valdes priekšsēdētājs, 

Vadītāja vietniece: Aija Vetere, 

Galvenā grāmatvede: Nadežda Lupiķe. 

Locekļi:  

Juris Zālītis, galvenais inženieris, 

Vladimirs Drozds, darbnīcu vadītājs 

1.4 Izsoles komisija ir lemttiesīga, ja izsolē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi. 

 

II ATSAVINĀMĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA RAKSTUROJUMS 

 

2.1. Transportlīdzekļa īpašnieks: SIA Jēkabpils autobusu parks. 

2.2. Transportlīdzekļa turētājs: SIA Jēkabpils autobusu parks. 

2.3. Marka, modelis: SCANIA CN113CLL. 

2.4. Reģistrācijas numurs: HF9471. 

2.5. Tips: Autobuss pasažieru. 

2.6. Izgatavošanas gads – 1996.gads, šasijas numurs – YS4NC4X2B01827223, krāsa – zila, apliecības 

numurs – AE 0777475. 

2.7. Transportlīdzekļa papildaprīkojums: stūres pastiprinātājs, elektrolūka, ir sakabes ierīce, aprīkots 

ar autonomo apsildi. Autobuss aprīkots ar automātisko  pārnesumkārbu. Autobusam nav spēkā esoša 

tehniskā apskate. 

2.8.Transportlīdzekļa bojājumi: Autobusa virsbūve, tā nesošais rāmis - korozija, krāsojuma bojājumi. 

Autobusa dzinējs – liels tehniskais sadilums (palielināts eļļas un dīzeļdegvielas patēriņš, dzēšanas 

šķidruma noplūde, gaisa noplūde). 

2.9.Transportlīdzekli var apskatīt piezvanot pa tālruņiem 65237737 vai 26543031, iepriekš vienojoties 

par apskates laiku. 

 

III INFORMĒŠANA PAR IZSOLI 

 

3.1. Sludinājumi par izsoli publicējami laikrakstā „Jēkabpils vēstnesis", kā arī SIA Jēkabpils autobusu 

parks interneta mājas lapā www.jekabpilsap.lv. ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles. 

3.2. Informācija par izsoli izliekama sabiedrības informācijas sniegšanas vietā. 

 

IV IZSOLES VEIDS, MAKSĀJUMI UN DALĪBNIEKI 

 

4.1 Izsoles vieta: SIA Jēkabpils autobusu parks, administrācijas ēka, Akurāteri, Salas pag., Salas nov. 

4.2 Izsoles laiks: 2016. gada 30.septembris  plkst.14:00. 

4.3 Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 2900,-  (divi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi), noteikta atbilstoši 

sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Pāvela Brimerberga novērtējuma aktā Nr.16T-64 norādītajai 

reālajai tirgus vērtībai. Nosolītajai cenai pie norēķiniem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis. 

4.4 Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli. 



4.5 Izsoles solis – EUR 50,-. 

4.6 Izsoles metode – mutiska izsole. 

4.7 Maksāšanas līdzekļi - Pilnībā eiro. 

4.8 Nodrošinājums -  personām, kuras vēlas piedalīties atsavināmās mantas izsolē, ir jāpārskaita nodrošinājums 

10% apmērā no atsavināmās mantas nosacītās cenas SIA Jēkabpils autobusu parks (reģ.Nr.45403003245, 

norēķinu konts: LV14UNLA0009000425301, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Autobusa 

SCANIA CN113CLL izsoles nodrošinājums".  

Ja pretendents nav iemaksājis nodrošinājuma naudu, pie izsoles netiek pielaists. Nodrošinājuma summa 

izsoles pretendentiem, izņemot izsoles uzvarētāju, 5 (piecu) darba dienu laikā tiek atgriezta uz pretendenta 

norādīto bankas kontu. 

4.9 Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2016.gada 29.septembrim plkst.16.00. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, 

iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:  

4.9.1  fiziskā persona vai tās pilnvarota persona, uzrādot pasi vai personas apliecību; 

4.9.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.9.1.2. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.9.1.3. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks, kur pilnvarā jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.9.2  juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.9.2.1 noteiktas formas pieteikumu; 

4.9.2.2 izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.9.2.3 apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju; 

4.9.2.4 izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par transportlīdzekļa iegādi; 

4.9.2.5 Uzņēmumu reģistra izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu pārstāvības tiesībām, kas 

izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms izsoles dienas; 

4.9.2.6 Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (datora izdruka no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk 

par sešām nedēļām pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībnieks ir samaksājis likumā 

paredzētos nodokļus, 

4.9.2.7 pilnvaru pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv persona, kuras 

pārstāvības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.9.2.5.punktā norādītās izziņas. Pilnvarā ir jābūt 

norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.10 Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.10.1 nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.10.2 ja nav iesniegti visi šo noteikumu 4.9.1.punktā (fiziskām personām) vai 4.9.2.punktā 

(juridiskajām personām) minētie dokumenti; 

4.11 Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā, kurā norāda šādas ziņas: 

4.11.1. dalībnieka kārtas numurs; 

4.11.2. vārds un uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs; 

4.11.3. atzīme par izsoles reģistrācijas un nodrošinājuma maksas nomaksu; 

4.11.4. atzīme par to, ka izsoles dalībnieks ir iepazinies ar izsoles noteikumiem. 

4.12 Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 

 

V  IZSOLES NORISE 

 

5.1 Izsoli vada šo noteikumu 1.3. punktā minētais komisijas vadītājs, viņa prombūtnē - komisijas 

vadītāja vietnieks vai norīkota persona no komisijas locekļiem. 

5.2 Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas 

apliecību, dalībnieka pasi vai personas apliecību. Izsoles komisija pārbauda izsoles dalībnieka 

pilnvaras, pēc kā izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu, solītājs parakstās, 



piekrītot izsoles noteikumos nosacītajai kārtībai, viņam izsniedz reģistrācijas karti, kuras numurs atbilst 

reģistrācijas apliecības numuram. 

5.3 Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz izsoli. 

5.4 Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. Ja 

izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem noteiktajā laikā nav ieradies, 

tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un viņam neatmaksā nodrošinājuma naudu. 

5.5 Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo transportlīdzekli, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6 Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7 Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo transportlīdzekli 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas paaugstināta 

par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo transportlīdzekli par šajā punktā norādīto 

cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. 

5.8 Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles dalībnieks, kurš 

pirmais reģistrējies kā izsoles dalībnieks. 

5.9 Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un katra izsoles dalībnieka 

nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās cenas atbilstību 

viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.10 Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu 

protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis 

transportlīdzekli, neparakstās protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā transportlīdzekļa. 

Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta nodrošinājuma nauda. Šajā gadījumā par īpašuma nosolītāju tiek uzskatīts izsoles dalībnieks, 

kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu 

piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.11 Ja šo noteikumu 5.10.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro 

augstāko nosolīto cenu un šī persona atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņa zaudē tiesības uz nosolīto 

transportlīdzekli. Nodrošinājuma nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta un tiek izziņota atkārtota 

izsole. 

5.12 Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo transportlīdzekli, septiņu darba dienu laikā 

pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. 

 

VI IZSOLES PROTOKOLA UN REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 

 

6.1 Izsoles komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2 Izsoles rezultātus 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu saņemšanas 

un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu pašvaldības norēķinu kontā, apstiprina SIA Jēkabpils autobusu 

parks atsavināšanas komisija. 

6.3 Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt SIA Jēkabpils autobusu 

parks (Akurāteri, Salas pag., Salas nov.) trīs darba dienu laikā pēc izsoles. 

6.4. SIA Jēkabpils autobusu parks atsavināšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt viena mēneša laikā. 

 

VII NORĒĶINI PAR NOSOLĪTO KUSTAMO MANTU UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

 

7.1. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par transportlīdzekļa nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību septiņu darba dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto transportlīdzekli. 



7.2. Izsoles dalībniekam vienas nedēļas laikā pēc šo noteikumu 7.1.punktā minētās izziņas saņemšanas 

jāveic atlikušie maksājumi par transportlīdzekļa pirkšanu. Pēc maksājumu veikšanas, maksājumu 

apliecinošie dokumenti iesniedzami SIA Jēkabpils autobusu parks administrācijā. 

7.3. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis transportlīdzekli un veicis visus maksājumus, 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas izsniegs parakstīšanai izsolāmā transportlīdzekļa 

pirkuma līgumu. 

7.4. Ja transportlīdzekli nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 7.2.punktā noteiktajā termiņā nav 

norēķinājies šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto transportlīdzekli. 

Nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. 

7.5. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš 

nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma 

saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par kustamās mantas-transportlīdzekļa pirkšanu par paša 

solīto augstāko cenu. 

 

VIII NENOTIKUŠĀS IZSOLES 

 

8.1. Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu: 

8.1.1 ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

8.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus vai Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

8.1.3. ja izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts sludinājumā; 

8.1.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

8.1.5. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

8.1.6. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu; 

8.1.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo kustamo mantu, nav parakstījis kustamās 

mantas pirkuma līgumu; 

8.1.8. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu 

šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

8.1.9. ja izsolāmo kustamo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

8.1.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

  



 

 

 

Pielikums Nr.1 

 

Papildus informācija 

 

1.Informācija par transportlīdzekli: 

1.1. Marka, modelis: SCANIA CN113CLL. 

1.2.  Reģistrācijas numurs: HF9471. 

1.3. Tips: Autobuss pasažieru. 

1.4. Izgatavošanas gads – 1996.gads, šasijas numurs – YS4NC4X2B01827223, krāsa – zila, apliecības 

numurs – AE 0777475. 

1.5. Transportlīdzekļa papildaprīkojums: stūres pastiprinātājs, elektrolūka, ir sakabes ierīce, aprīkots 

ar autonomo apsildi. Autobuss aprīkots ar automātisko  pārnesumkārbu. Autobusam nav spēkā esoša 

tehniskā apskate. 

1.6.Transportlīdzekļa bojājumi: Autobusa virsbūve, tā nesošais rāmis - korozija, krāsojuma bojājumi. 

Autobusa dzinējs – liels tehniskais sadilums (palielināts eļļas un dīzeļdegvielas patēriņš, dzēšanas 

šķidruma noplūde, gaisa noplūde). 

 

 

2. Garantija  

2.1. Pārdevējs neuzņemas nekādas garantijas saistības par izsolāmo transportlīdzekli.  

 

3. Citi nosacījumi 

3.1. Apmaksas veids: priekšapmaksa 100% apmērā pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas 

bezskaidras naudas norēķinu veidā saskaņā ar piedāvājumu un izrakstīto rēķ inu. 

3.2. Transportlīdzekļa apskates vieta: „Akurāteri”, Salas pagasts, Salas novads teritorija. 

Transportlīdzekļa apskate iespējama darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, par laiku iepriekš 

vienojoties ar kontaktpersonu. 

3.3. Izsolāmais transportlīdzeklis nav nevienam citam atsavināts, ieķīlāts, par to nav strīds, un tam 

nav uzlikts liegums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.2. 

 

Pirkuma līgums 

 

“Akurāteri” , Salas pagasts, Salas novads                              201__.gada ________ 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils autobusu parks”, vienotais reģistrācijas Nr., 

_________________personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk –Pārdevējs), no vienas puses, un  

  __________________________vienotais reģistrācijas Nr._____________, (turpmāk – Pircējs), 

kuras vārdā uz ___________ pamata rīkojas______________, no otras puses,  

  turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti - Puses, katrs atsevišķi arī Puse, noslēdz šāda 

satura līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk _____________(turpmāk – Autobuss). 

1.2. Pārdevējs apliecina, ka tam ir tiesības brīvi atsavināt Autobusu, Autobuss nav nevienam citam 

atsavināta, ieķīlāta vai citādi apgrūtināta ar lietu vai saistību tiesībām. 

1.3. Pārdevējs apliecina, ka Autobuss ir tā īpašums, ko apliecina transportlīdzekļa reģistrācijas 

apliecība Nr.____. 

1.4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Autobusa tehniskais un vizuālais stāvoklis, dabā 

ar to ir iepazinies un par to viņam nav nekādu pretenziju. 

 

2. Samaksas noteikumi 

2.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Autobusu tiek noteikta EUR ___________ 

(_____________), tajā skaitā PVN ___% - EUR ______________ (___________________), 

(turpmāk – Līguma summa). 

2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pircējs samaksā Pārdevējam ne vēlāk kā 10 

(desmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, un vismaz 2 (divas) 

darba dienas pirms Autobusa nodošanas Pircējam saskaņā ar Pārdevēja izrakstītu 

priekšapmaksas rēķinu. 

2.3. Pircējs tam Līgumā noteiktos maksājumus Pārdevējam veic Euro ar pārskaitījumu uz Pārdevēja 

rēķinā norādīto bankas kontu. 

2.4. Līgumā noteikts Pircēja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums ir saņemts 

Pārdevēja Līgumā norādītajā bankas kontā.  

 

3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Pārdevējs apņemas:  

3.1.1. nodot Pircējam Autobusu, tā atslēgas un dokumentāciju Pārdevēja norādītajā adresē – 

3.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc šī Līguma noslēgšanas Autobusam tiek konstatēti jebkādi defekti 

(t.sk. apslēpti trūkumi). 

3.3. Pircējs apņemas:  

3.3.1. pieņemt no Pārdevēja Autobusu Līgumā noteiktajā kārtībā;  



3.3.2. uz sava rēķina pārreģistrēt Autobusu Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības 

direkcijā (turpmāk - CSDD) uz sava vārda Autobusa nodošanas dienā (pieņemšanas – nodošanas 

akta datums); 

3.3.3. veikt Autobusa transportēšanu no Pārdevēja teritorijas ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro 

dienu laikā, skaitot no Līguma summas samaksas dienas. 

 

4. Autobusa nodošanas un pieņemšanas kārtība 

4.1. Autobusa nodošana un pieņemšana notiek Līgumā norādītajā vietā Pušu pilnvaroto personu 

klātbūtnē, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.  

4.2. Pēc Autobusa pieņemšanas, Pircējam parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, Pircējs ir atbildīgs 

par visiem jebkāda veida pārkāpumiem un/vai zaudējumiem, kas var tikt nodarīti trešajām 

personām, izmantojot Autobusu līdz tās pārreģistrēšanai CSDD uz Pircēja vārda. 

4.3. Ar Līguma spēkā stāšanās dienu Pircējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Autobusu, tajā skaitā 

visu risku par nejaušu gadījumu, ja sakarā ar to Autobuss iet bojā vai bojājas. 

 

5. Pušu mantiskā atbildība 

5.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu 

kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un Līgumu. 

5.2. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pircējs maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,3% (nulle, komats, trīs procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā 

noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā. Uz šī Līguma punkta pamata 

aprēķinātais līgumsods ir jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir 

saņēmis no Pārdevēja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

5.3. Līguma 3.3.2. un 3.3.3. punktā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam 

līgumsodu EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 

 

6. Strīdu izšķiršanas kārtība 

6.1.  Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības laikā, 

Puses risina pārrunu ceļā. 

6.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā, Latvijas 

Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 

7. Līguma izbeigšanas kārtībā 

7.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam, gadījumā, 

ja: 

7.1.1. Jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Līgumā 

noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā. 

7.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu zaudējumu atlīdzināšanas 

Pircējam, rakstiski paziņojot par to Pircējam, gadījumā, ja: 

7.2.1. Pircējs kavē Līgumā noteiktās Līguma summas pilnu samaksu vismaz 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas; 

7.2.2. Pircējs neievēro kādu no šī Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām; 

7.2.3. Jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pircējs nav spējīgs izpildīt Līgumā 

noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā. 



7.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 

7.4. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību 

nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir 

vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, 

kas tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.  

7.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Pircēja vainas dēļ, tad Pārdevējs ir tiesīgs prasīt Pircējam 

maksāt papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% (desmit procents) apmērā no Līguma 

2.1.punktā noteiktās Līguma summas saskaņā ar Pārdevēja sagatavotu rēķinu. Šajā Līguma 

punktā noteiktais līgumsods ir jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad 

Pircējs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pārdevēja rēķinu, pārskaitot to uz Pārdevēja šajā 

Līguma punktā noteiktajā rēķinā norādīto bankas norēķina kontu. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā 

ir izpildījušas tām Līgumā noteiktās saistības. 

8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Šādas 

izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Puses tām Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām personām bez otras 

Puses rakstiskas piekrišanas. 

8.4. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību 

pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 

8.5. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas tiesību aktiem. 

8.6. Pilnvarotais pārstāvis par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja Puses ir, tālrunis, mobilais 

tālr., e-pasts. 

8.7. Pilnvarotais pārstāvis par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja Puses ir tālrunis, mobilais 

tālr., e-pasts. 

8.8. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 10 (desmit) 

lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pārdevējs                                                        Pircējs 


