
APSTIPRINĀTS  

Ar Daugavpils novada pašvaldības 

izpilddirektora 2017.gada 13. 

decembra rīkojumu Nr. 401-r  

Pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas  

izsoles noteikumi 

1.Vispārīgie noteikumi 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Daugavpils novada domes kustamās mantas – 

vieglās pasažieru automašīnas (turpmāk tekstā – Manta) pārdošana izsolē (turpmāk tekstā – Izsole), 

atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam. 

1.2. Izsoli organizē un vada Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora izveidota Izsoles 

komisija (turpmāk tekstā – Komisija). 

1.3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.4. Izsole notiks Daugavpils novada domes administratīvajā ēkā  Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 2018. 

gada  2.janvārī plkst. 8:30. 

1.5. Mantas nosacītā cena ir 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles 

sākumcena. Cenā neietilpst LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, nodevas un 

citi maksājumi. 

1.6. Izsoles solis – 50,00 (piecdesmit ) euro.  

1.7. Izsoles nodrošinājums  ir 10 procentu apmērā no Mantas nosacītās cenas, t.i. 55,00 EUR 

(piecdesmit pieci euro 00 centi). 

1.8. Nodrošinājuma naudu jāieskaita Daugavpils novada domes, reģistrācijas Nr. 90009117568, 

kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kase, kods TRELLV22, ar norādi “Nodrošinājuma 

nauda kustamās mantas – automašīnas izsolei”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja 

attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2017.gada 

29.decembrim. 

1.9. Izsoles dalības maksa – netiek noteikta. 

1.10. Informācija par Izsoli tiek publicēta Daugavpils novada domes mājas lapā internetā www. 

daugavpilsnovads.lv ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Izsoles dienas.  

2. Automašīnas raksturojums 

2.1. Izsolāma kustama manta - vieglā pasažieru automašīna AUDI A6, reģistrācijas Nr. KT2365 , 

reģistrācijas gads – 2002., VIN WAUZZZ4B22N1173198, motora tilpums (cm³) – 2393 ar 

benzīna dzinēju, krāsa – melna, automātiskā transmisija, nobraukums 295080  km. Tehniskā 

apskate līdz 2018.gada 15.februārim. Transportlīdzekļa apskates laikā konstatēta virsbūves 

korozija, ir bojāts priekšējais labais spārns, ir vajadzīgs automašīnas pārnesuma kārbas remonts. 

Automašīnas amortizācija  - 85%.  

2.2. Automašīna ir Daugavpils novada domes īpašums. 

2.3. Automašīna atrodas Daugavpils novada domes garāžā Balvu iela 1 C k-36.  

2.4. Automašīnas apskate dabā notiks 207.gada 22. un 27.decembrī plkst.11:00 Daugavpils novada 

domes garāžā Balvu iela 1 C k-36, kontaktinformācija mob. tālr. 29254583 vai 65476813.   

http://www.babite.lv/
http://www.babite.lv/


3. Izsoles dalībnieki 

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

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Mantu (turpmāk 

tekstā – Dalībnieks).  

3.2. Izsoles Dalībniekam jāierodas uz Izsoli šo noteikumu 1.4. punktā norādītajā datumā un vietā, 

ne vēlāk kā plkst. 8:15. 

3.3. Dalībniekiem, kuri  piedalās izsolē, pirms izsoles sākuma iesniedz Izsoles komisijai  šādus 

dokumentus:  

3.3.1. Juridiska persona: 

- pieteikums par piedalīšanos Izsolē; 

- pārstāvja pilnvaru (ja tā nepieciešama) un personu apliecinošs dokuments. 

3.3.2. Fiziska persona: 

- pieteikums par piedalīšanos Izsolē; 

- uzrāda personu apliecinošu dokumentu; 

- pārstāvja pilnvaru (ja tā nepieciešama) un personu apliecinošs dokuments.  

3.4. Ja persona izpildījusi šo Noteikumu 3.3.punktu, tā tiek reģistrēta dalībnieku reģistrā 

(1.Pielikums), kurā norāda: 

3.4.1. Dalībnieka kārtas numuru; 

3.4.2. fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi; 

3.4.3. juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. 

3.5. Persona netiek reģistrēta, ja nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šajos Noteikumos 3.3.punktā 

noteiktos dokumentus. 

3.6. Reģistrētajam Dalībniekam Komisija izsniedz solītāja kartīti ar numuru, kurš sakrīt ar 

Dalībnieka reģistrācijas numuru Izsoles dalībnieku reģistrā . Dalībnieks solītāja kartīti izmanto 

solīšanai. 

4. Izsoles norise 

4.1. Komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar 

ziņām par izsoles dalībniekiem. 

4.2. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja un 

izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. 

4.3. Izsole notiek arī tad , ja uz to ierodas vismaz viens pretendents. Izsolāmā Manta tiek pārdota 

Vienīgajam pretendentam par sākumcenu, kas ir paaugstināta vismaz par vienu soli saskaņā ar šo 

noteikumu 1.6. apakšpunktu.  

4.4. Ja uz izsoli ierodas tikai viens izsoles Dalībnieks, Mantas pirkuma līgums tiek slēgts ar šo izsoles 

dalībnieku par sākumcenu, kas noteikta izsoles noteikumos un ir paaugstināta par vienu soli. Šādā 

gadījumā šis izsoles dalībnieks ir izsoles uzvarētājs. Šādā gadījumā izsoles protokola iedaļā, kur 



minēta izsolē piedāvātā augstākā cena, tiek izdarīta piezīme: „objekts pārdots izsoles vienīgajam 

dalībniekam”. 

4.5.Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu 

iespaidot izsoles rezultātus un gaitu. 

5. Izsoles process 

5.1. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar 

Izsoles noteikumiem. 

5.2. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs vai kāds no izsoles komisijas locekļiem (turpmāk  

- Izsoles vadītājs). 

5.3. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku klātbūtni saskaņā ar dalībnieku reģistru.   

5.4. Izsoles vadītājs pēc izsoles atklāšanas, īsi raksturo izsolāmo Mantu, paziņo tās sākumcenu, kā 

arī izsoles soli – summu, par kādu nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

5.5. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solītāja kartīti ar numuru. Solīšana sākās no  

noteiktās Mantas izsoles sākumcenas. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru 

un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli. 

 5.6. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto 

pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, ka Manta ir pārdota personai, kas 

solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs, solītāja kartītes numurs un solītā 

cena tiek ierakstīti izsoles protokolā (2.pielikums). 

5.6. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un saņem izziņu 

norēķiniem par izsolē iegūto Mantu (3.pielikums) 

5.7. Izsoles dalībnieks, kurš Mantu nosolījis, bet atsakās parakstīties protokolā, tādējādi ir atteicies 

no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un 

viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) 

dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo kustamo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un 

izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo 

kustamo mantu par viņa nosolīto cenu. 

6. Samaksas kārtība  

6.1. Nosolītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Izsoles dienas, jāiemaksā nosolītās Mantas cena, 

izziņā norādītajā Daugavpils novada domes norēķinu kontā. Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta 

nosolītās Mantas cenā. 

6.2. Ja Nosolītājs Noteikumu 6.1.punktā noteiktajā termiņā nav veicis maksājumus, viņš zaudē 

tiesības uz nosolīto Mantu. Nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Šajā 

gadījumā Komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt Mantu Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko 

cenu. Ja arī viņš atsakās no Mantas pirkšanas vai noteiktajā termiņā nav veicis maksājumus, tad 

Komisija piedāvā nākamajam Dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu. Ja visi Dalībnieki secīgi 

atsakās no Mantas pirkšanas par savu augstāko nosolīto cenu vai noteiktajā termiņā nav veikuši 

maksājumus, izsole par Mantu šajā gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. 

7. Nenotikusi izsole 



7.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

7.1.1. noteiktajā laikā nav reģistrējies neviens Izsoles Dalībnieks, vai uz Izsoli neierodas neviens 

Izsoles dalībnieks; 

7.1.2. neviens Izsoles dalībnieks nav pārsolījis Izsoles sākumcenu; 

7.1.3. Nosolītājs norādītajā termiņā nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

8. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana  

8.1. Izsoles protokolu Komisija apstiprina izsoles dienā pēc Izsoles slēgšanas.  

8.2. Izsoles rezultātus apstiprina nākošajā Daugavpils novada domes sēdē pēc pirkuma cenas 

samaksas un Pirkuma līgumu parakstīšanas.  

8.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc  

nosolītās cenas samaksas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par nosolīto Mantu (4.pielikums ). 

9. Komisijas lēmuma apstrīdēšana 

9.1. Dalībniekiem ir tiesības apstrīdēt Daugavpils novada domē Komisijas veiktās darbības 5 dienu 

laikā no Komisijas attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas vai Izsoles dienas. 

9.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek apstrīdēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie 

termiņi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Pielikums 

Pašvaldības kustamās mantas – vieglās 

pasažieru automašīnas izsoles 

noteikumiem 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRS   

Vieglās pasažieru automašīnas AUDI A6,  

reģistrācijas numurs KT 2365, izsolei 2018. gada 2. janvārī 
  

Izsoles 

dalībnieka 

kārtas numurs 

(solīšanas 

kartītes numurs) 

Izsoles dalībnieka 

vārds, uzvārds vai 

nosaukums 

Izsoles 

dalībnieka 

personas kods 

vai reģistrācijas 

numurs 

Izsoles 

dalībnieka 

dzīvesvieta vai 

juridiskā adrese 

Paraksts  

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 



2.Pielikums 

Pašvaldības kustamās mantas – vieglās 

pasažieru automašīnas izsoles 

noteikumiem 

 

 

Vieglās pasažieru automašīnas AUDI A6, valsts reģistrācijas Nr. KT2365 

IZSOLES PROTOKOLS 

Izsoles laiks un vieta: 2018. gada 2. janvārī, plkst.8:30, Daugavpils novada domes  administratīvajā 

ēkā  Rīgas ielā 2, Daugavpils. 

Izsolāmā  kustamā manta - Vieglā pasažieru automašīna AUDI A6, reģistrācijas Nr. KT2365, 

reģistrācijas Nr. KT2365 , reģistrācijas gads – 2002., VIN WAUZZZ4B22N1173198, motora 

tilpums (cm³) – 2393 ar benzīna dzinēju, krāsa – melna, automātiskā transmisija. 

Izsolāmā Objekta izsoles sākumcena – 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro 00 centi). 

Iemaksāta nodrošinājuma nauda 55,00 EUR (piecdesmit pieci euro 00 centi). 

Izsoles dalībnieki:  

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds/juridiskās 

personas nosaukums 

Personas kods/ 

reģistrācijas Nr. 

Dzīvesvieta/ 

juridiskā adrese 

reģistrācijas Nr. – 

solītājas kartes 

Nr. 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

 

Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs __________ ________________, 

Izsoli protokolē komisijas sekretārs: __________ ________________, 

Izsolē piedalās komisijas loceklis: __________ ________________, 

Izsolē piedalās komisijas loceklis: __________ ________________, 

Izsolē piedalās komisijas loceklis: __________ ________________. 

 

Izsoli atklāj izsoles vadītājs un iepazīstina izsoles dalībniekus ar izsolāmā objekta izsoles 

noteikumiem. 



Izsolāmā objekta pārdošanas nosacītā cena, jeb, sākumcena 550,00 EUR (pieci simti 

piecdesmit euro 00 centi). Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā - 50,00  (piecdesmit euro 00 

centi). 

Izsoles gaita, saskaņā ar 1.pielikumu 2018.gada 2.janvara Izsoles protokolam. 

PIRCĒJS:  

_____________________________________ (vārds, uzvārds vai nosaukums) , personas kods vai 

reģistrācijas numurs ____________________________, deklarēta dzīvesvieta vai juridiskā adrese 

____________________________________, ar reģistrācijas/solīšanas kartīti Nr._____. 

Nosolītā cena_____ (skaits cipariem)  EUR (____________________________)  (skaits vārdiem). 

Pircējs apņemas nomaksāt nosolīto cenu ____ (skaits cipariem)  EUR (_____________________)  

(skaits vārdiem) un nodrošinājuma naudas starpību 55,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro 00 

centi) - ____ (skaits cipariem)  EUR (__________________________)  (skaits vārdiem), 

pārskaitīt Daugavpils novada domei, reģistrācijas Nr. 90009117568 kontā 

LV37TREL9807280440200, Valsts kase, kods TRELLV22 līdz  2018.gada 5.janvārim ieskaitot.   

Izziņa par  izsoles gaitā  nosolītajām  summām saskaņā ar 2.pielikumu 2018.gada 2.janvāra 

Izsoles protokolam. 

 

Izsoles vadītājs   ________________________  

Komisijas sekretārs _______________________  

Komisijas loceklis ________________________    

Komisijas loceklis ________________________      

Komisijas loceklis ________________________      

   

Pircējs                 

 ____________________________                 __________________________ 

                     ( vārds, uzvārds)                    (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums  

2018.gada 2.janvāra Izsoles protokolam  

(Vieglās pasažieru automašīna  

AUDI A6, valsts reģistrācijas Nr. KT2365 

 

IZSOLES GAITA 

Daugavpilī                                       2018. gada 2. janvārī 

 

 

Izsoles 

sākumcena 

EUR 550.00  

(„solis” – 

EUR 50.00) 

 

______________ 

______________ 

 (reģistrācijas 

kartīte 1.) 

 

______________ 

______________ 

 (reģistrācijas 

kartīte 2.) 

 

______________ 

______________ 

 (reģistrācijas 

kartīte 3.) 

 

______________ 

______________ 

 (reģistrācijas 

kartīte 4.) 

1.  
  

  

2.  
  

  

3.  
  

  

4.      

5.      

 

 

Izsoles vadītājs   ________________________  

Komisijas sekretāre _______________________  

Komisijas loceklis ________________________      

Komisijas loceklis ________________________      

Komisijas loceklis ________________________      

 

Pircējs                  

 __________________________                 __________________________ 

                     ( vārds, uzvārds)                    (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums  

2018.gada 2.janvāra Izsoles protokolam  

(Vieglā pasažieru automašīna  

AUDI A6, valsts reģistrācijas Nr. KT2365) 

 

Izziņa par  izsoles gaitā  nosolītajām  summām 
 

Izsoles laiks un vieta - 2018. gada 2. janvārī, plkst. 8:30, Daugavpils novada domes  administratīvajā 

ēkā  Rīgas ielā 2, Daugavpils. 

Izsolāmā  kustamā manta - Vieglā pasažieru automašīna AUDI A6, reģistrācijas Nr. KT2365, 

reģistrācijas Nr. KT2365 , reģistrācijas gads – 2002., VIN WAUZZZ4B22N1173198, motora 

tilpums (cm³) – 2393 ar benzīna dzinēju, krāsa – melna, automātiskā transmisija. 

Izsolāmā Objekta izsoles sākumcena – 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro 00 centi). 

Cenas paaugstinājuma „solis”  -  50,00  (piecdesmit euro 00 centi) 

 

Reģ.

Nr. 

 

 

Izsoles dalībnieks 

(vārds, uzvārds, personas kods) 

(nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

 

Pēdējā 

nosolītā cena 

(EUR) 

 

Paraksts 

 

Piezīmes 

1. 

 

    

   2.  

 

 

 

  

3.  

 

   

4. 

 

    

 

Izziņa sastādīta uz 1 (vienas)  lapas un parakstīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

eksemplārs  - Daugavpils novada domei, otrs izsoles dalībniekam  

__________________________________, kas ieguva tiesības pirkt vieglo pasažieru automašīnu 

AUDI A6, valsts reģistrācijas Nr. KT23654. 

 

Izsoles vadītājs   ________________________  

Komisijas sekretārs _______________________  

Komisijas loceklis ________________________      

Komisijas loceklis ________________________      

Komisijas loceklis ________________________      



3.Pielikums 

Pašvaldības kustamās mantas – vieglās 

pasažieru automašīnas  izsoles 

noteikumiem 

 

Daugavpils novada dome 

Reģistrācijas Nr. 90009117568 

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 

I Z Z I Ņ A 

norēķinam par izsolē nosolīto mantu  

Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns 

nosaukums 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ adrese un tālruņa numurs  

izsolē, kas notika 2018. gada 2. janvārī plkst. 8:30 Daugavpils novada domes administratīvajā ēkā, 

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, ieguva īpašumā  vieglo pasažieru automašīnu AUDI A6, 

reģistrācijas Nr. KT2365, reģistrācijas gads – 2002., VIN WAUZZZ4B22N117319, motora tilpums 

(cm³) – 2393 ar benzīna dzinēju, krāsa – melna, automātiskā transmisija, par nosolīto cenu _____ 

(skaits cipariem)  EUR (____________________)  (skaits vārdiem). 

Iemaksāta nodrošinājuma nauda 55,00 EUR (piecdesmit pieci euro un 00 euro centi) apmērā. 

Līdz 2018.gada 5.janvārim ieskaitot par mantu nosolītājam jāsamaksā Daugavpils novada domei par 

nosolīto cenu _____ (skaits cipariem)  EUR (____________________)  (skaits vārdiem) 

To pārskaitot  Daugavpils novada domes norēķinu kontā. 

Rekvizīti: 

Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009117568  

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401        

Banka: Valsts kase     

Bankas kods TREL LV22      

Konts LV37TREL9807280440200                  

Izsoles vadītājs _______________  

Izsoles komisijas sekretārs _______________ 

Pircējs ________________________________ 

 

 

 

 

 



4.Pielikums 

Pašvaldības kustamās mantas – vieglās 

pasažieru automašīnas izsoles 

noteikumiem 

 

 

PIRKUMA LĪGUMS (Projekts) 

Daugavpilī                                  2018. gada ___.janvārī 

 

Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, 

Daugavpils, LV 5401, kuras vārdā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 69.pantu, 

Daugavpils novada domes 2009.gada 2. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 „Daugavpils novada 

pašvaldības nolikums” 20.punktu, rīkojas novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, 

turpmāk tekstā “Pārdevējs”, no vienas puses,  

un __________________________________( fiziskai personai: vārds, uzvārds, personas 

kods, deklarētā dzīvesvieta, pases dati vai juridiskai personai: nosaukums, reģistrācijas numurs un 

juridiskā adrese) turpmāk tekstā “Pircējs” no otras puses, bet abi kopā saukti Puses, katrs 

atsevišķi – Puse,  izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šāda satura 

līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) 

 

1.Līguma priekšmets 

 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk vieglo pasažieru automašīnu AUDI A6, valsts reģistrācijas 

numurs KT 2365, reģistrācijas gads – 2002., VIN WAUZZZ4B22N117319, motora tilpums (cm³) 

– 2393 ar benzīna dzinēju, krāsa – melna, automātiskā transmisija, nobraukums …….  km 

(turpmāk tekstā – Automašīna), 

1.2. Pārdevējs apliecina, ka tam ir tiesības brīvi atsavināt Automašīnu, Automašīna nav nevienam 

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

1.3. Pārdevējs apliecina, ka Automašīna ir tā īpašums, ko apliecina transporta līdzekļa reģistrācijas 

apliecība.  

1.4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Automašīnas tehniskais un vizuālais 

stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies un par to viņam nav nekādu pretenziju.  

2. Pirkuma summas samaksa 

2.1. Automašīna tiek pārdota par nosolīto cenu _____ (skaits cipariem)  EUR 

(____________________)  (skaits vārdiem), ko Pircējs samaksājis Pārdevējam pilnā apmērā 

2018.gada .......janvārī, tas ir, līdz šī līguma noslēgšanas brīdim.  

2.2. PĀRDĒĒJA paraksts šajā līgumā apliecina, ka PIRCĒJS ir samaksājis par automašīnu. 

3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Pārdevējs apņemas nodot Pircējam Automašīnu, tās atslēgas un dokumentāciju Pārdevēja 

norādītajā adresē – Daugavpils novada domes garāžā Balvu iela 1 C k-36. 



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

defekti (t.sk. apslēpti trūkumi). 

3.3. Pircējs apņemas pieņemt no Pārdevēja Automašīnu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

3.4. Pircējs apņemas uz sava rēķina pārreģistrēt Automašīnu Latvijas Republikas Ceļu satiksmes 

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

nodošanas akta datums). 

4. Automašīnas nodošanas un pieņemšanas kārtība 

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

klātbūtnē, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu. 

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

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

trešajām personām, izmantojot Automašīnu līdz tās pārreģistrēšanai CSDD uz Pircēja vārda.  

4.3. Pēc Automašīnas pieņemšanas, Pircējam parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, Pircējs 

uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Automašīnu, tajā skaitā visu risku par nejaušu gadījumu, ja 

sakarā ar to Automašīna iet bojā vai bojājas.  

5. Citi noteikumi 

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

pilnībā ir izpildījušas tām Līgumā noteiktās saistības. 

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

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

5.3. Pārdevējam un Pircējam ir zināmi Latvijas Republikas Civillikuma 2027.,2030.- 2038. pantos 

paredzētie noteikumi.  

5.4. Šis līgums neparedz blakus līgumus, atpakaļpārdevumu vai atpakaļpirkumu. 

5.5. Visi strīdi, kas rodas starp pusēm, tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek 

panākta, strīdi tiek risināti likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

5.6. No Pircēja Puses pilnvarotais pārstāvis ir ______________ (vārds, uzvārds), tālrunis 

___________, mobilais tālr._____________, e-pasts__________________.  

5.7. No Pārdevēja Puses pilnvarotais pārstāvis ir ______________ (vārds, uzvārds), tālrunis 

___________, mobilais tālr._____________, e-pasts__________________. 

5.8. Līgums sastādīts uz ___ (skaits cipariem)  (____________________)  (skaits vārdiem) 

numurētām lapām un parakstīts trijos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens glabājas pie 

Pārdevēja, otrs – pie Pircēja, trešais paredzēts pārreģistrēšanai CSDD uz Pircēja vārda. Visiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

6. Pušu rekvizīti un paraksti PĀRDEVĒJS PIRCĒJS 

 

 

 

 



 


