
 Apstiprināti ar 

Inčukalna novada domes  

 

2018. gada _____ sēdes lēmumu   

 

 

Inčukalna novada domes transportlīdzekļa FORD TRANSIT pārdošanas 

par brīvu cenu un izsoles noteikumi 

 

Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 

un Publiskas personas finansu līdzekļu  

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama Inčukalna novada domes, reģ. 

Nr. 90000060032, kustamās mantas – pasažieru autobusa FORD TRANSIT ar valsts reģistrācijas 

Nr. GO 3040, VIN kods WF0DXXTTFD7E32330 (turpmāk tekstā– AUTOMAŠĪNA), 

atsavināšana.  

1.2. AUTOMAŠĪNA tiek atsavināta, pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu 

EUR 2300 (divi tūkstoši trīs simti euro, 00 centi) bez PVN. Maksāšanas līdzekļi: euro. 

1.3. Kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu organizē Inčukalna novada domes Izsoles 

komisija (turpmāk – Komisija) 

1.4. Sludinājums par AUTOMAŠĪNAS pārdošanu par brīvu cenu ievietojams Inčukalna novada 

domes mājaslapā www.incukalns.lv; informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”, sludinājumu 

portālā www.ss.lv un www.reklama.lv, kā arī pašvaldības administratīvajās ēkās.  

1.5. Sludinājumā norāda: 

1.5.1.pārdodamās mantas nosaukumu un atrašanās vietu; 

1.5.2.kur un kad varēs iepazīties ar pārdošanas par brīvu cenu un izsoles noteikumiem; 

1.5.3.pārdodamās mantas apskates vietu un laiku; 

1.5.4.pieteikumu reģistrācijas vietu un laiku; 

1.5.5. izsoles vietu un laiku; 

1.5.6.izsolāmās mantas nosacīto cenu; 

1.5.6.izsoles veidu; 

1.5.7.samaksas kārtību. 

 

2. AUTOMAŠĪNAS RAKSTUROJUMS 

2.1. AUTOMAŠĪNAS marka – FORD TRANSIT ar valsts reģistrācijas Nr. GO 3040, VIN kods 

WF0DXXTTFD7E32330, pirmreizējās reģistrācijas datums – 04.06.2007., motora tilpums – 

2402 cm³, odometra rādījums – 227279 km. AUTOMAŠĪNA aprīkota ar dīzeļa dzinēju, esošais 

izmantošanas veids – pasažieru autobuss ar sēdvietu skaitu - 14+1. AUTOMAŠĪNAI nav spēkā 

esošas tehniskās apskates.  

2.2.  AUTOMAŠĪNAI netiek noteikts garantijas termiņš. 

2.3. AUTOMAŠĪNU var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar Inčukalna novada domes 

izpilddirektora p.i. Juri Jakubovski, tālr. Nr. 28608445. 

 

3. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN MANTAS PĀRDOŠANA PAR BRĪVU CENU 

3.1. Atsavināmās AUTOMAŠĪNAS pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura 

saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā 

transportlīdzekli.  
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3.2. Pieteikumu pieņemšanu un reģistrāciju uzsāk pēc sludinājuma publicēšanas informatīvajā 

izdevumā “Novada Vēstis”. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas 

apliecinājumu iegūt savā  īpašumā AUTOMAŠĪNU un slēgt ar tās atsavinātāju pirkuma līgumu.  

3.3. Pretendentiem, kuri vēlas pirkt AUTOMAŠĪNU, no sludinājuma publicēšanas dienas divu 

nedēļu laikā jāiesniedz Izsoles komisijai (Atmodas iela 4, Inčukalns) pieteikums par 

AUTOMAŠĪNAS pirkšanu par brīvu cenu (1.pielikums). Pieteikumu var iesniegt arī, nosūtot to 

pa pastu vai elektroniski uz e-pastu dome@incukalns.lv. Pa pastu nosūtīto dokumentu 

iesniegšanas laiks tiks uzskatīts saņemtā pasta reģistrācijas laiks Inčukalna novada domē. 

3.4. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3.punkta prasības, tā tiek reģistrēta pircēju 

reģistrācijas lapā (pielikums Nr.2), kurā norāda:  

3.4.1. kārtas numuru;  

3.4.2.fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi; juridiskai personai – 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi.  

3.5. Pretendents netiek reģistrēts, ja:  

3.5.1. nav iesniedzis noteikumu 3.3.punktā minēto pieteikumu;  

3.5.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš. 

3.6. Ja noteikumu 3.3.punktā norādītajā termiņā AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu ir 

reģistrējies viens pretendents, Komisija trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par pretendenta 

atzīšanu par AUTOMAŠĪNAS pircēju un izsniedz pretendentam izziņu par norēķinu veikšanu 

(pielikums Nr.3). Pēc norēķinu veikšanas un maksājuma uzdevuma, kas apliecina 

AUTOMAŠĪNAS pirkuma cenas samaksu iesniegšanas pārdevējam, Komisija apstiprina 

pirkuma rezultātus un starp pārdevēju un pircēju tiek parakstīts AUTOMAŠĪNAS pirkuma 

līgums (pielikums Nr.4). Kustamās mantas pirkuma līgumu pašvaldības vārdā paraksta Inčukalna 

novada domes izpilddirektors. 

3.7. Ja noteikumu 3.3.punktā norādītajā termiņā ir iesniegts un reģistrēts vairāk kā viens 

pieteikums AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu, starp šīm personām tiks rīkota mutiska 

izsole ar augšupejošu soli. Šādā gadījumā Komisija izsūta pretendentiem uzaicinājumu 

piedalīties AUTOMAŠĪNAS izsolē. Pretendentiem turpmākā dalība atsavināšanas procedūrā, 

piedaloties izsolē, jāapstiprina līdz izsoles norises dienai, iesniedzot Komisijai pieteikumu 

dalībai AUTOMAŠĪNAS izsolē.  

3.8. Ja neviens pretendents neapstiprina dalību izsolē, AUTOMAŠĪNA tiek pārdota 

pretendentam, kurš pirmais iesniedzis pieteikumu un reģistrēts AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par 

brīvu cenu. Ja pirmais pretendents atsakās pirkt AUTOMAŠĪNU par brīvu cenu, AUTOMAŠĪNA 

tiek pārdota nākamajam pretendentam, kurš iesniedzis pieteikumu un reģistrēts 

AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu. 

 

4. IZSOLES NORISE  

 

4.1. Izsole notiks Inčukalna novada domē, Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, 2.stāvā 

(priekšsēdētāja kabinetā). 

4.2. Izsoles norises datums un laiks tiks norādīts sludinājumā par AUTOMAŠĪNAS pārdošanu 

par brīvu cenu.  

4.3. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

4.4. Izsoles solis – EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) bez PVN. 

4.5. Pirms izsoles Komisija pēc personu apliecinoša dokumenta pārbauda dalībnieka vai tā 

pilnvarotās personas personību un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar 

pieteikumu reģistrācijas sarakstu un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. 

4.6. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks. Ja 

noteiktā termiņā izsolei ir reģistrējies tikai viens dalībnieks, Komisija lemj par AUTOMAŠĪNAS 

pārdošanu vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par cenu, kas ir nosacītā cena ar viena 

soļa paaugstinājumu. 
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4.7.Izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs. Viņš, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un 

katra Komisijas locekļa vārdu, uzvārdu, raksturo izsolāmo objektu un paziņo tā sākotnējo cenu, 

kā arī summu, par kādu katrā nākamajā solī cena tiek paaugstināta. 

4.8. Komisija sagatavo dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokols tiek 

sagatavots par katru solītāju, atzīmējot visus katra solītāja solījumus. 

4.9. Pēc Komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. Solīšana sākas no 

AUTOMAŠĪNAS nosacītās cenas. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo 

visas Komisijas un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi Komisijas 

locekļi. 

4.10. Solīšana notiek tika pa noteikumos noteikto izsoles soli. Izsoles dalībnieki solīšanas 

procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas 

numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, 

izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais 

piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāk solījumu, un šis piesitiens 

noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu augstāko cenu, izsoles vadītājs kā solījumu 

pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

4.11.Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina 

savu gribu pirkt AUTOMAŠĪNU par nosolīto, protokolā norādīto cenu, un Izsoles komisija 

izsniedz pretendentam izziņu par norēķinu veikšanu (pielikums Nr.3). Izsoles dalībnieks, kurš 

nosolījis Pašvaldības mantu, bet neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no tiesībām pirkt 

Pašvaldības kustamo mantu. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta. Kustamās mantas 

pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.  

4.12. Pircējam pirkuma cenas samaksa jāveic piecu darba dienu laikā pēc izziņas norēķinu 

veikšanai (pielikums Nr.3) saņemšanas, iemaksājot visu pirkuma maksu Inčukalna novada 

pašvaldības norēķinu kontā AS “Swedbank”, konta Nr. LV23HABA0551006519264, vai kasē ar 

norādi “Autobusa FORD TRANSIT GO 3040 pirkuma maksa”.  

4.13. Pēc maksājuma uzdevuma, kas apliecina AUTOMAŠĪNAS pirkuma cenas samaksu 

iesniegšanas pārdevējam, starp pārdevēju un pircēju tiek parakstīts AUTOMAŠĪNAS pirkuma 

līgums (pielikums Nr.4). Kustamās mantas pirkuma līgumu pašvaldības vārdā paraksta Inčukalna 

novada domes izpilddirektors pēc Inčukalna novada domes lēmuma pieņemšanas. 

4.14. Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas samaksu, 

uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesībām. Šādā gadījumā Izsoles 

komisija par to informē nākamo augstākās cenas solītāju. Minētajam solītājam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas rakstveidā paziņot Komisijai par AUTOMAŠĪNAS 

pirkšanu par nosacīto cenu un vienas nedēļas laikā no paziņojuma saņemšanas samaksāt nosacīto 

cenu.  

 

5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA un SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA 

5.1.Komisija 7 (septiņu) dienu laikā, skaitot no izsoles dienas, apstiprina izsoles protokolu. 

Inčukalna novada dome izsoles rezultātus apstiprina 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu 

paredzēto maksājumu saņemšanas.  

5.2. Komisija par Pašvaldības mantas pārdošanu sagatavo izsoles protokolu divos eksemplāros. 

Izsoles protokola pirmais eksemplārs un bankas dokumenti paliek Komisijas rīcībā, protokola 

otrais eksemplārs tiek nodots Pašvaldības mantas nosolītājam, ja tas tiek pieprasīts. 

5.3. Izsoles dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par izsoles rīkotāja darbībām Inčukalna 

novada domē līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai Inčukalna novada domes sēdē.   

 

6. NENOTIKUSI PĀRDOŠANA 

6.1. Pārdošana par brīvu cenu atzīstama par nenotikušu, ja:  

6.1.1. sludinājums par atsavināšanu un pretendentu pieteikšanās laiku un vietu nav bijis publicēts 

Inčukalna novada domes mājaslapā www.incukalns.lv, sludinājumu portālā www.ss.lv un 

www.reklama.lv vai, ja atsavināšana izziņota, pārkāpjot citas šo Noteikumu prasības;  
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6.1.2. noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents;  

6.1.3. pretendents, kurš ieguvis AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesības, nav veicis pirkuma maksas 

samaksu noteiktajā termiņā. 

6.2.Izsole uzskatāma par notikušu bez rezultāta, ja: 

6.2.1. par izsoles dalībnieku reģistrācijas vietu un laiku nav bijusi informācija šajos noteikumos 

minētajās interneta vietnēs vai, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus; 

6.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti norādīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

norādīts kāds pārsolījums; 

6.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē; 

6.2.4. izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijis tiesību piedalīties izsolē; 

6.2.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, nekā izziņots; 

6.2.6. izsolāmā manta pārdota pirms šajos noteikumos paredzētā termiņa; 

6.2.7. uz izsoli nav pieteicies vai nav ieradies neviens dalībnieks; 

6.2.8. izsolē starp tās dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ir iespaidojusi izsoles rezultātus 

vai gaitu; 

6.2.9. Komisija vai Inčukalna novada dome nav apstiprinājusi izsoles rezultātus; 

6.2.10. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

6.2.11. izsole tiek atzīta par nenotikušu citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

6.3. Ja izsole tiek atzīta par nenotikušu Komisijas vainas dēļ, visus radušos izdevumus sedz 

Komisija. 

6.4. Ja AUTOMAŠĪNAS pārdošana par brīvu cenu vai izsole atzīstama par nenotikušu, Komisija 

atsavināšanas protokolā izdara ierakstu par atsavināšanas procedūras pabeigšanu bez rezultāta un 

Komisija lemj par turpmāko atsavināšanas procedūru organizēšanu. 

 

Pielikumā:  

Pielikums Nr. 1 “Pieteikums pirkumam par brīvu cenu”;  

Pielikums Nr. 2 “Pretendentu reģistrācijas lapa”;  

Pielikums Nr. 3 “Izziņa norēķinu veikšanai”;  

Pielikums Nr. 4 “Automašīnas pirkuma-pārdevuma līgums”; 

 

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs                       A.Nalivaiko 
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Pielikums Nr.1 

noteikumiem 

“Inčukalna novada domes transportlīdzekļa  

FORD TRANSIT pārdošanas 

 par brīvu cenu noteikumi” 

 

_______________________________________ 

Nosaukums (firma) vai vārds un uzvārds 

__________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. vai personas kods 

__________________________________________ 

Juridiskā/deklarētās dzīvesvietas adrese 

____________________________________ 

Tālrunis, elektroniskā pasta adrese 

____________________________________ 

Pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods 

__________________________________________________ 

Pilnvarojuma pamatojums 

 

 

Pieteikums pirkumam par brīvu cenu 

 

Inčukalnā,        2018. gada ___________________ 

 

 

 ___________________________________________(vārds, uzvārds, personas kods) 

vēlas/vēlos iegādāties kustamo mantu – FORD TRANSIT ar valsts reģistrācijas Nr. GO 3040, 

VIN kods WF0DXXTTFD7E32330 (turpmāk – Izsoles objekts) par brīvu cenu.  

 Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies ar Inčukalna novada domes kustamās mantas –

pasažieru autobusa FORD TRANSIT atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, 

kurus izprotu un apņemos ievērot.  

 

 

 

 

      _____________________________________ 

              (paraksts, paraksta atšifrējums)  
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Pielikums Nr.2  

noteikumiem 

“Inčukalna novada domes transportlīdzekļa  

FORD TRANSIT pārdošanas 

 par brīvu cenu noteikumi” 

 

 

 

                                     PRETENDENTU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

 

 

Pretendenta 

kārtas 

numurs 

Pretendenta 

vārds, 

uzvārds vai 

nosaukums 

Pretendenta 

personas kods 

vai reģistrācijas 

numurs 

Pretendenta 

dzīvesvietas vai 

juridiskā adrese 

Izsoles 

komisijas 

sekretāra 

paraksts 
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Pielikums Nr.3  

noteikumiem 

“Inčukalna novada domes transportlīdzekļa  

FORD TRANSIT pārdošanas  par brīvu cenu noteikumi” 

 

 

I Z Z I ŅA norēķinu veikšanai 

 

Inčukalnā,       2018.gada _______________________  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods/ juridiskās personas nosaukums, reģ. numurs)  

2018.gada _____________________________ reģistrēts kā Inčukalna novada domes īpašumā 

esošās atsavināšanai nodotās kustamās mantas automašīnas FORD TRANSIT ar valsts 

reģistrācijas Nr. GO 3040 pircējs. 

Pirkuma  maksa _____________ bez PVN,  summa ar PVN ______________jāsamaksā līdz  

________________________________, iemaksājot visu pirkuma maksu Inčukalna novada 

domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, konta Nr. LV23HABA0551006519264 vai kasē ar 

norādi “Autobusa FORD TRANSIT GO 3040 pirkuma maksa”. 

 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētāja      Indra Rafelde 
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                                                     Pielikums Nr.4 

noteikumiem 

“Inčukalna novada domes transportlīdzekļa  

FORD TRANSIT pārdošanas  par brīvu cenu noteikumi” 

 

 

AUTOMAŠĪNAS PIRKUMA – PĀRDEVUMA LĪGUMS Nr. _______ 

 

 

Inčukalnā,        2018.gada _______________ 

 

Inčukalna novada dome, tās izpilddirektora ______________ personā, kurš darbojas saskaņā ar 

domes Nolikumu, turpmāk saukts  Pārdevējs, no vienas puses, un  

________________, personas kods/reģ.Nr. _____________, adrese: 

______________________, turpmāk- Pircējs, kopā saukti Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk-

Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk  Pārdevējam piederošu kustamo mantu- pasažieru 

autobusu FORD TRANSIT ar valsts reģistrācijas Nr. GO 3040, VIN kods 

WF0DXXTTFD7E32330 (turpmāk- Automašīna) 

1.2. Pārdevēja īpašuma tiesības apliecina 2009.gada 8.septembrī izdotā transportlīdzekļa 

reģistrācijas apliecība Nr.AF 0022830. 

1.3. Pircējam ir zināms Automašīnas faktiskais stāvoklis un tas apņemas neizvirzīt pret 

Pārdevēju nekādas pretenzijas šajā sakarā. 

 

2. PIRKUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Automašīnas pirkuma summa ir EUR ______ (_______ euro) bez PVN. Summa ar PVN 

ir _______. 

2.2. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka Līguma slēgšanas brīdī Pircējs ir veicis pilnu 

Līguma 2.1. punktā noteiktās summas samaksu Pārdevējam un Pārdevējs šo summu ir 

saņēmis. Pirkuma cenas samaksas faktu apliecina šāds dokuments: _________________. 

 

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Laika posmā no Līguma parakstīšanas līdz brīdim, kamēr Pircējs reģistrē savas īpašuma 

tiesības uz Automašīnu, Pārdevējs apņemas neizdarīt nekādas juridiskas vai tiesiskas 

darbības, kas jebkādā veidā aizskartu Pircēja intereses uz Automašīnu. 

3.2. Pircējs apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas pārreģistrāciju. 

3.3. Pircējam ir pienākums pārreģistrēt Automašīnu uz sava vārda viena mēneša laikā no 

Līguma noslēgšanas dienas, ko veic Pircējs vienpersoniski bez Pārdevēja klātbūtnes. 

3.4. Puses par šī Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi atbild viena otrai saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.  

3.5. Pārdevējs apliecina, ka Līguma noslēgšanas brīdī Automašīna: 

3.5.1. ir pilnīgs un neaprobežots viņa īpašums un nav strīdus objekts; 

3.5.2. nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ar parādiem un saistībām un uz to nepastāv tiesas strīdu; 

3.5.3. nav iznomāta vai citā veidā nodota lietošanā trešajām personām. 

3.6. Automašīna tiek nodota Pircējam bez jebkādām ekspluatācijas vai cita veida garantijām 

no Pārdevēja puses, tā esošajā stāvoklī, ar kuru Pircējs ir pilnībā iepazinies, un tas viņam 

ir zināms. Pircējs apliecina, ka tam Līguma izpildes gaitā vai pēc tā darbības beigām nav 

un nebūs pretenziju pret Pārdevēju par Automašīnas tiesisko statusu, tehnisko stāvokli vai 

citām pirkuma priekšmeta pazīmēm.  
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4. ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀREJA 

4.1. Īpašuma tiesības uz Automašīnu Pircējs iegūst līdz ar Līguma parakstīšanu un Līguma 

3.3.punktā noteikto pārreģistrācijas veikšanu. 

4.2. Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pārdevējs nodod un 

Pircējs pieņem Automašīnu un tā reģistrācijas apliecības oriģinālu, Pusēm parakstot 

nodošanas-pieņemšanas aktu.  

4.3. Ar Līguma 4.2. punktā minētā Automašīnas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas brīdi Automašīna pāriet Pircēja valdījumā un lietošanā reizē ar visām no 

transportlīdzekļa valdījuma un lietošanas izrietošajām tiesībām un pienākumiem, tai 

skaitā riskiem, kuru rezultātā Automašīna varētu tikt bojāta vai ietu bojā. 

 

5. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no šī Līguma, risināmi Līdzēju 

savstarpējas vienošanās ceļā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

Līgumam. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams 

izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā 

Puse nevarēja novērst, paredzēt, ietekmēt un par kuru rašanos neatbild. 

6.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsnelaime, vispārēja avārija, karadarbība, dabas 

stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju, pašvaldības pārvaldes institūciju un tiesu 

darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās 

kontroles un ietekmes robežās un nav Pušu izraisīti. 

6.3. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs dienu 

laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

Paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

6.4. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līguma darbība atjaunojas. 

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. 

7.2. Pusēm nav tiesību atkāpties no šā Līguma saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pusēm, to 

mantiniekiem, tiesību un saistību pārņēmējiem, kā arī to pilnvarotajiem pārstāvjiem. 

7.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā noformējami tikai rakstiski, Pusēm savstarpēji 

vienojoties. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst 

par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

7.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus, 

ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas. 

7.5. Puses apņemas atlīdzināt viena otrai zaudējumus, kas radušies līgumsaistību neizpildes 

vai nepienācīgas izpildes dēļ. 

7.6. Visi paziņojumi un cita veida korespondence, ko Puses nosūta viena otrai saistībā ar šo 

Līgumu, ir jābūt rakstiskai un nosūtāma saņēmējam pa pastu ierakstītā vēstulē uz Pušu 

paziņotām adresēm, vai nodota saņēmējam personīgi pret parakstu, vai arī nodota ar 

kurjerpastu. Sūtot pa pastu ierakstītu sūtījumu, paziņojums uzskatāms par nodotu 

adresātam septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

7.7. Līgums sagatavots uz trīs lapaspusēm, divos eksemplāros, no kuriem viens  tiek nodots 

Pircējam un otrs- Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
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8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

Inčukalna novada dome 

Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, 

LV-2141 

Tālrunis: + 371 67977310 

Fakss: + 371 65507887 

E-pasta adrese: dome@incukalns.lv 

Reģistrācijas Nr. 90000068337  

Norēķinu konti: AS SEB banka Siguldas 

filiāle,  

LV90UNLA0027800130800 

 

__________________ 

 

Vārds Uzvārds 

personas kods/ reģ.Nr. 

Adrese:  

Banka:  

Konts:  

Bankas kods:  

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@incukalns.lv

