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2.pielikums Mutiskas izsoles nolikumam 

Līguma projekts 

LĪGUMS Nr. DŪ ___________ 

                                          Par kustamās mantas pārdošanu 

Dobelē,                                                        2022. gada ___. ____ 

 

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās 

valdes loceklis Dainis Miezītis, turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS, no vienas puses, un  

____________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS, kuru uz ____ pamata pārstāv ______________, 

no otras puses, 

abi kopā saukti Puses, savstarpēji vienojas un noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk_____________, turpmāk tekstā – PRECE, kura iegādes 

tiesības PIRCĒJS ieguvis saskaņā ar PĀRDEVĒJA 2022. gada ____. _____ kustamās mantas 

izsoles, turpmāk tekstā – izsole, rezultātiem.  

 

2. SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. PRECES pirkuma maksa ir ________EUR (_____ euro ____ centi), bez pievienotās vērtības 

nodokļa.     

2.2. Noslēdzot šo Līgumu, PUSES apliecina, ka līdz Līguma noslēgšanai PIRCĒJS ir samaksājis 

PĀRDEVĒJAM Līguma 2.1. punktā minēto PRECES pirkuma maksu. 

 

3.   PRECES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. PRECE uzskatāma par nodotu PIRCĒJAM ar dienu, kad PUSES vai to pilnvarotie pārstāvji 

ir parakstījuši pieņemšanas-nodošanas aktu un PRECE Līgumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēta 

uz PIRCĒJA vārda Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, turpmāk tekstā saukts – VTUA.      

3.2. Visi nodokļi, nodevas un izmaksas, kas saistītas ar PRECES reģistrēšanu VTUA PIRCĒJS 

pilnā apmērā uzņemas uz sevis. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības PIRCĒJS izpilda tajā 

pašā dienā, kad PUSES vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas 

aktu, kas noteikts Līguma 3.1.punktā.  

3.3. PĀRDEVĒJS nodod PRECI PIRCĒJAM (Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV-3701), saskaņojot ar 

PĀRDEVĒJU konkrētu PRECES nodošanas laiku, kas tiek noteikts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. 

3.4. PĀRDEVĒJS pieņemšanas - nodošanas aktu sagatavo un PIRCĒJAM iesniedz līdz ar Līguma 

3.3.punktā noteiktā laika saskaņošanu.           

3.5. PIRCĒJS apliecina, ka viņš ir iepazinies ar PRECES stāvokli dabā. PIRCĒJAM ir zināms 

PRECES  faktiskais, tiesiskais un tehniskais stāvoklis, un saistībā ar to nav nekādu iebildumu 

un pretenziju pret PĀRDEVĒJU.          

 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Ja PIRCĒJS kavē Līguma 3.3. punktā minēto termiņu, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no PRECES nosolītās cenas par katru 

kavējuma dienu. 

4.2. Ja PĀRDEVĒJS kavē Līguma 3.3. punktā minēto termiņu, PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no PRECES nosolītās cenas par katru 

kavējuma dienu.  

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PIRCĒJU no saistību izpildes saskaņā ar Līguma 

noteikumiem.  
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4.4. Ja nokavēta kāda Līgumā noteikto saistību izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas 

sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver 

dienu, kurā saistības izpildītas. 

4.5. PIRCĒJS atlīdzina PĀRDEVĒJAM visus PIRCĒJA vainas dēļ nodarītos zaudējumus. 

4.6. PĀRDĒVĒJS nav atbildīgs par PRECES trūkumiem.  

 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai 

ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus attiecīgā PUSE (vai abas PUSES) nevarēja ne paredzēt, ne 

novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos PUSES nav atbildīgas. 

5.2. Katra no PUSĒM, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties 

par to informē otru PUSI. 

5.3. Ja kāda no PUSĒM, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē 

otru PUSI par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos piecu darbdienu laikā, attiecīgā PUSE 

netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 

5.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, PUSES 

kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas 

gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no PUSĒM nav tiesību prasīt 

zaudējumu atlīdzību. 

 

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

6.1.Strīdus, kas varētu rasties starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpējo 

sarunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo sarunu ceļā, tad strīds 

izskatāms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

6.2. Visa informācija, izņemot informāciju, kas ir publiski pieejama, ko Līguma darbības laikā 

sniedz PUSE tiek uzskatīta par neizpaužamu bez otras PUSES rakstveida piekrišanas. 

6.3. Neviena no PUSĒM nav tiesīga nodot savas tiesības un saistības trešajām personām bez otras 

PUSES rakstveida piekrišanas.  

6.4. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, no 

kuriem viens glabājas pie PĀRDEVĒJA  bet otrs - pie PIRCĒJA 

 

7. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PĀRDEVĒJS: 

 

PIRCĒJS:  

 

SIA „DOBELES ŪDENS” 

Noliktavas iela 5, Dobele 

Dobeles novads, LV – 3701 

Reģ. nr. LV45103000470 

A/S Swedbank, Kods: HABA LV22 

Konts: LV35HABA0551023607829 

A/S SEB banka, Kods: UNLALV2X 

Konta Nr. LV75UNLA0006000508404 

 

SIA „DOBELES ŪDENS” 

Valdes loceklis  

__________________Dainis Miezītis 

 

 

 

 


