
Apstiprināts 
ar p/a „Carnikavas Komunālserviss” 

2022. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 01-3.2/22/16 
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” 
kustamās mantas – kravas autotorņa MERCEDES BENZ SPRINTER 308   

izsoles noteikumi 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) paredz kārtību, kādā organizējama 

pašvaldības kustamās mantas – kravas autotorņa MERCEDES BENZ SPRINTER 308 
pārdošana izsolē. Izsoli organizē saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumu un šiem Noteikumiem. 

1.2. Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota kustamā manta - kravas autotornis 
MERCEDES BENZ SPRINTER 308, reģistrācijas Nr. HO6368, izlaiduma gads – 2000., 
rūpnīcas Nr. WDB9033121R000477,  (turpmāk tekstā – Autotornis), kas pieder Ādažu 
novada pašvaldībai un atrodas Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas 
komunālserviss” valdījumā (turpmāk tekstā – Aģentūra). 

1.3. Autotorņa nosacītā cena ir 432 EUR (četri simti trīsdesmit divi euro) bez pievienotās 
vērtības nodokļa, kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā Autotorņa cena (tai skaitā 
PVN21%) tiek samaksāta euro. 

1.4. Ar Noteikumiem var iepazīties Aģentūras telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas 
pagastā, Ādažu novadā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst.13.00 līdz 
plkst. 16.00 (piektdienās līdz plkst. 14.00), tālr.: 67993705, e-pasta adrese: 
komunalserviss@carnikava.lv vai mājās lapā internetā www.komunalserviss.carnikava.lv. 

1.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt dabā izsolāmo mantu. 
 

2. Dalībnieku reģistrācija un nodrošinājums 
2.1. Izsoles dalībnieku reģistrāciju veic līdz 2022. gada 26. maija plkst. 14.00 Aģentūras telpās 

Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, darba dienās no plkst. 9.00 
līdz plkst. 12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst. 16.00 (piektdienās līdz plkst. 14.00) vai 
elektroniski, e-pasta adrese: komunalserviss@carnikava.lv.  

2.2. Reģistrējoties, izsoles dalībniekiem jāiesniedz sekojošie dokumenti: 
2.2.1. Izsoles dalībniekiem - juridiskām personām: 

2.2.1.1. pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai reģistrēt dalībnieku un 
piedalīties izsolē, ja personas atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās 
amatpersonas ar pārstāvības tiesībām;  

2.2.1.2. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (bankas apliecinātais 
maksājuma uzdevums); 

2.2.2. Izsoles dalībniekiem - fiziskām personām: 
2.2.2.1. dokuments, kas apliecina dalības maksas un nodrošinājuma samaksu (uzrādot 

oriģinālu, jāiesniedz kopija);  
2.3. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti reģistrācijas lapā (1.pielikums), ierakstot šādas ziņas: 
1.6.1. kārtas numurs; 
1.6.2. vārds un uzvārds vai juridiskās personas pilns nosaukums; 
1.6.3. personas kods vai reģistrācijas numurs; 
1.6.4. juridiskā vai dzīvesvietas adrese. 
2.4.  Reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrētājs izsniedz reģistrācijas apliecību 

(2.pielikums). 
2.5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:  
2.6.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš dalībnieku reģistrācijai; 
2.6.2. ja nav uzrādīti un iesniegti Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos noteiktie dokumenti. 
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2.6. Izsole notiks Ādažu novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” telpās 
Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, 2022. gada 27. maijā 
plkst.10.00. 

2.7. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt izsoles dalībniekus ar ziņām 
par citiem izsoles dalībniekiem. 

2.8. Reģistrējoties, dalībnieki Aģentūras bankas norēķinu kontā 
Nr.LV28HABA0551029413114, Swedbank AS, samaksā nodrošinājumu 10% (desmit 
procenti) apmērā no Noteikumu 1.3.punktā nosacītās cenas, t.i., 43,20 EUR (četrdesmit trīs 
euro, 20 centi). 

2.1. Maksājuma uzdevumā par dalības maksas un nodrošinājuma pārskaitīšanu Aģentūras 
norēķinu kontā obligāti jānorada: maksājuma mērķis – nodrošinājuma maksājums un 
atsauce uz izsoli: „ izsoles dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums, Aģentūras autotorņa 
27.05.2022. izsole”. 

2.2. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo kustamo mantu, vai 
kuri nav ieradušies uz izsoli, 2 (divu) nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, 
pamatojoties uz viņu iesniegumu. 

 
3. Izsoles norise  
3.1. Izsolē starp izsoles dalībniekiem ir aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas 

varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu. 
3.2. Izsoles komisijā esošās atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar 

amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt izsolē, nedrīkst paši būt pircēji un 
nedrīkst pirkt citu uzdevumā. 

3.3. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā 1 (viens) Noteikumos noteiktajā 
kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks. Kustamā manta tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam 
izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola Autotorņa nosacīto cenu. 

3.4. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas locekļiem.  
3.5. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles 

dalībniekiem, izsoli atliek par 15 (piecpadsmit) minūtēm.   
3.6. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata 

viņam izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas lapā un reģistrācijas apliecībā 
ierakstītajam kārtas numuram. 

3.7. Izsoles komisija pirms izsoles iepazīstina izsoles dalībniekus ar Noteikumiem un Autotorņa 
pirkuma līguma nosacījumiem. Izsoles gaitā radušās neskaidrības, ko nereglamentē 
Noteikumi, izsoles komisija izskata un pieņem lēmumu līdz izsoles beigām. Ja tas nav 
iespējams, izsoles komisijas priekšsēdētājs var noteikt citu termiņu. Izsoles komisijas 
priekšsēdētājam ir tiesības un pienākums izraidīt no izsoles norises vietas tās personas, 
kura traucē izsoles gaitu. 

3.8. Pirms izsoles sākšanas izsoles dalībnieki parakstās Izsoles dalībnieku sarakstā. Katrs 
izsoles dalībnieks parakstoties, apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, kā arī Autotorņa 
pirkuma līguma nosacījumiem, un ka viņam nav pretenziju pret izsolāmā Autotorņa 
faktisko stāvokli.   

3.9. Izsoles komisija, atklājot kustamās mantas izsoli, sastāda izsoles dalībnieku sarakstu 
(3.pielikums). Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds 
vai nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja vārds un uzvārds. Izsoles komisija sarakstā atzīmē 
katra izsoles dalībnieka piedāvāto cenu, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina. 
Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā 
apstiprina savu pēdējo solīto cenu.  

3.10. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo kustamo mantu, paziņo tās sākumcenu, 
kā arī summu, par kādu cena paaugstināma ar katru nākamo solījumu.  

3.11. Izsolē Autotorni nedrīkst pārdot lētāk par nosacīto cenu (Noteikumu 1.3.punkts).  
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3.12. Autotorni sola ar augšupejošu soli, izsoles solis tiek noteikts 100,00 EUR (viens simts 
euro, 00 centi) apmērā.  

3.13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles 
vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās 
cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli.  

3.14. 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 kustamā manta 
ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un 
solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā (4.pielikums).  

3.15. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda 
izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību, ar savu parakstu protokolā 
apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Rēķins par izsolē iegūto kustamo 
mantu izsoles uzvarētājam tiek izsniegts 2 (divu) dienu laikā no izsoles dienas. 

3.16. Izsoles dalībnieks, kurš kustamo mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt 
dalībnieka reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no 
nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta. 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.  

3.17. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas 
jāsamaksā nosolītā Autotorņa cena saskaņā ar saņemto rēķinu un jāiesniedz maksājuma 
apliecinošais dokumentus izsoles komisijai Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, 
Ādažu novadā. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktajā laikā cenu nav 
samaksājis, viņš zaudē tiesības uz nosolīto mantu. Nodrošinājums attiecīgajam izsoles 
dalībniekam netiek atmaksāts.  

3.18. Izsoles komisija paraksta izsoles protokolu, ko ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
izsoles apstiprina Aģentūras direktors. 

3.19. Izsoles komisija iesniedz Aģentūras direktoram apstiprināšanai izsoles rezultātus, ko 
Aģentūras direktors apstiprina ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 
3.15.punktā paredzētā maksājuma veikšanas. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām var 
iesniegt Aģentūras direktoram. 

3.20. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 
izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par nosolīto mantu 
(5.pielikums).  

3.21. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
3.21.1. ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks; 
3.21.2. uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem; 
3.21.3. neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 
3.21.4. izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, nav samaksājis nosolīto cenu vai nav 

noslēdzis Autotorņa pirkuma līgumu. 
3.22. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja: 
3.22.1. objektīvi pierādīts, ka nepamatoti noraidīta kāda izsoles dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 
3.22.2. konstatēs, ka izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, nebija tiesību piedalīties 

izsolē. 
3.23. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Aģentūras direktors 

un 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 
Lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu vai 
kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem 2 (divu) nedēļu laikā tiek atmaksāts 
nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. 
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3.24. Ja izsolē sasniegta pieņemama cena, atteikties apstiprināt izsoles rezultātus Aģentūras 
direktors var tikai, ja tika pieļauta atkāpe no Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma vai Noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka izsoles dalībnieks, kurš 
nosolījis augstāko cenu, nevar slēgt darījumus vai tam nebija tiesību piedalīties izsolē. 

3.25. Ja nav apstiprināti izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz nosacīto cenu kopā ar 
izsoles izdevumiem, Aģentūra rīko jaunu izsoli ar tiem pašiem noteikumiem. Pretējā 
gadījumā Aģentūra rīkojas saskaņā ar Noteikumu 3.26.punktu. 

3.26. Noteikumu izpratnē nesekmīgas izsoles gadījumā Aģentūra var izvēlēties un ierosināt citu 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto kustamās mantas atsavināšanas 
veidu.  

 
4. Manta apmaksas kārtība un pirkuma līguma noslēgšana 
4.1. Nosolītājā cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.  
4.2. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā cena, atrēķinot naudā 

iemaksāto nodrošinājumu, ar pievienotās vērtības nodokli jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā 
pēc izsoles dienas, saskaņā ar Aģentūras izrakstīto rēķinu. Par rēķina apmaksas dienu tiek 
uzskatīta diena, kad Aģentūra ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā 
kredītiestādē. Maksājuma uzdevumā par naudas summas pārskaitīšanu Aģentūras norēķinu 
kontā obligāti jānorāda: maksājuma mērķis – Aģentūras izrakstīta rēķina numurs, nosolītas 
cenas apmaksa un atsauce uz izsoli: „izsoles dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums, 
Aģentūras autotorņa 27.05.2022. izsole”. 

4.3. Nokavējot noteikto Autotorņa nosolītās cenas samaksas termiņu (Noteikumu 4.2.punkts) 
vai ja nenoslēdzot savlaicīgi pirkuma līgumu, izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko 
cenu, zaudē nodrošinājumu un tiesības noslēgt Autotorņa pirkuma līgumu, bet izsole 
atzīstamā par nenotikušo. 

4.4. Pēc Noteikumu 4.2.punktā norādītas summas samaksas un Aģentūras apstiprinātajiem 
izsoles rezultātiem izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, 3 (trīs) darba dienu 
laikā paraksta pirkuma līgumu.  
 

 
 
Direktors                                                                                      G.Dzenis 
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1.pielikums 
IZSOLES Ādažu novada  
pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss” 
Stacijas ielā 7, Carnikavā, Ādažu novadā 
 

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 
 

kustamās mantas – autotorņa izsolei 2022. gada 27. maijā 
 

Nr. 
p.k. 

 

Izsoles dalībnieka 
vārds, uzvārds vai 
nosaukums 

 

Izsoles dalībnieka 
personas kods vai 
reģistrācijas numurs 

 

Izsoles dalībnieka 
dzīvesvieta vai 
juridiskā adrese 

Datums Laiks Paraksts 
par 
reģistrācijas 
apliecības 
saņemšanu 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 
Izsoles komisija: 
________________________________________  
2022.gada ___________ 
 
________________________________________  
2022.gada ___________ 
 
________________________________________  
2022.gada ___________ 
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2.pielikums  

IZSOLES Ādažu novada  
pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss” 
Stacijas ielā 7, Carnikavā, Ādažu novadā 
 

 
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.__________ 

 
Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
ir uzrādījis (-usi) un iesniedzis (-usi) izsoles noteikumos norādītos dokumentus, un ieguvis(-usi) 
tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2022. gada 27. maijā plkst. 10.00 Stacijas ielā 7, 
Carnikavā, Ādažu novadā, kurā tiks izsolīta Ādažu novada pašvaldībai aģentūrai „Carnikavas 
komunālserviss” piederošā kustamā manta – kravas autotornis MERCEDES BENZ 
SPRINTER 308 . 
 
Izsolāmās kustamās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) 432 EUR bez pievienotās vērtības 
nodokļa. 
 
 
Apliecība izdota 2022.gada __.__________________ 
 
 
 
Reģistratora vārds, uzvārds __________________________________ 
                                                                                  paraksts 
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3.pielikums 
Ādažu novada pašvaldības aģentūra  
„Carnikavas komunālserviss” 
Stacijas ielā 7, Carnikavā, Ādažu novadā 
 

 
IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS 

(izsoles norisei) 
Izsoles laiks un vieta - 2022. gada 27. maijā plkst. 10.00 p/a „Carnikavas komunālserviss” telpās, 
Stacijas ielā 7, Carnikavā, Ādažu novadā.   
Izsolāmās kustamās mantas nosaukums – kravas autotornis MERCEDES BENZ SPRINTER 
308.  
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena – 432 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. 
 
 
Kartītes 
numurs 
 

Izsoles dalībnieka 
vārds, uzvārds vai 
nosaukums  

Izsoles dalībnieka piedāvātā cena EUR 

 
Solītāja/ 
Solītāja 
pārstāvja 
paraksts* 

1.solis 2.solis 3.solis 4.solis 5.solis  

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
*Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” kustamās mantas – 
kravas autotorņa MERCEDES BENZ SPRINTER 308 izsoles noteikumu 3.9.punktu izsoles dalībnieki 
parakstoties apliecina, ka ir iepazinušies ar noteikumiem, pirkuma līguma nosacījumiem un ka viņiem nav 
pretenziju pret izsolāmās mantas faktisko stāvokli.  
 
Izsoles komisija: 
________________________________________  
2022.gada ___________ 
 
________________________________________  
2022.gada ___________ 
 
________________________________________  
2022.gada ___________ 
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4.pielikums  
 

Apstiprinu 
p/a „Carnikavas komunālserviss” 

 
direktors _____________ 

                                                                                                                              (paraksts) 
______________ 

                                                                                                                               (datums) 
Ādažu novada  
pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss” 
Stacijas ielā 7, Carnikavā, Ādažu novadā 

 
Izsoles protokols 

 
Izsoles laiks un vieta: 2022. gada 27. maijā 
Plkst. _____, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Ādažu novadā 
 
Izsolāmās kustamās mantas nosaukums: kravas autotornis MERCEDES BENZ SPRINTER 308 . 
Izsolāmās kustamās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir 432 EUR bez PVN. 
 
Izsoles gaita:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Izsolē piedāvātā augstākā cena (summa ar cipariem un vārdiem): 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
(izsoles dalībnieka, kurš par objektu nosolījis augstāko cenu – vārds, uzvārds, juridiskās personas 
pilns nosaukums) _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
reģistrācijas kartītes Nr.______ 
 
Pircējam 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas, tas ir, līdz 2022.gada _________, visu pirkuma 
summu ar pievienotās vērtības nodokli samaksāt saskaņā ar p/a „Carnikavas komunālserviss” 
rēķinu. Izsoles noteikumi pircējam ir zināmi. 
 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs: __________________  
 
Izsoles komisijas locekļi: ________________________  
 
                                         ________________________  
 
____________________________________________________________________ 
            (nosolītās kustamās mantas pircēja vārds, uzvārds vai nosaukums, paraksts, datums*) 
 
*Pircēja vai pilnvarotās personas paraksts, kas apliecina, ka šajā protokolā norādītā cena atbilst nosolītajai cenai.  
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5.pielikums 

 
 

PIRKUMA LĪGUMS Nr._____ 
 
Carnikavā, Ādažu novadā,                                                                            2022. gada _______________________ 
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss”, reģistrācijas numurs 90001691745, 
juridiskā adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Ādažu novads, LV-2163, tās direktora Gunāra Dzeņa personā, kurš 
rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un 
____________________________________, adrese: ________________________________________, turpmāk 
tekstā – Pircējs, no otras puses, pamatojoties uz 2022.gada 27. maija izsoles rezultātiem, kas apstiprināti 2022. gada 
__________________, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo: 
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk - kravas autotorni MERCEDES BENZ SPRINTER 308, reģistrācijas Nr. 

HO6368, izlaiduma gads – 2000., rūpnīcas Nr. WDB9033121R000477, turpmāk – Prece.  
1.2. Pircējs apņemas samaksāt par Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
 
2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 
2.1. Prece tiek pārdota par __________ EUR (___________________________) un papildus pievienotās vērtības 

nodoklis 21% __________ EUR (___________________________), kopā __________ EUR 
(___________________________), ko Pircējs samaksājis Pārdevējam pilnā apmērā 2022.gada 
___________________, tas ir, pirms šī Līguma noslēgšanas.  

2.2. Līguma cenas samaksa veikta ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā banku norēķinu kontā. 
 
3. PRECES NODOŠANA 
3.1. Pārdevējs apņemas nodot Preci Pircējam 1 (vienas) dienas laikā pēc šī Līguma noslēgšanas.  
3.2. Pārdevējs nodod Pircējam Preci ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 
 
4. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 
4.1. Pārdevējs apliecina, ka Prece nav nevienam citam atsavināta, nav ieķīlāta, strīdā un zem aizlieguma 

neatrodas, nav apgrūtināta ne ar kāda veida parādiem, saistībām vai cita veida ierobežojumiem. 
4.2. Pārdevējam un Pircējam ir zināmi Latvijas Republikas Civillikuma 2027.-2038.panta noteikumi.  
4.3. Šis Līgums neparedz blakus līgumus, atpakaļpārdevumu vai atpakaļpirkumu. 
4.4. Prece tiek pārreģistrēta uz Pircēja vārda 1 (vienas) dienas laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas. 
4.5. Visus izdevumus, kas saistīti ar Preces pārreģistrāciju maksā Pircējs. 
4.6. Visi strīdi, kas rodas starp pusēm, tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek 

risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.  
4.7. Līgums sastādīts un parakstīts uz 1 (vienas) lapas 3 (trijos) oriģināla eksemplāros. Viens eksemplārs tiek 

izsniegts Pārdevējam, divi eksemplāri – Pircējam. 
 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
  
 Pārdevējs:                                                            Pircējs: 

 
Ādažu novada  
p/a „Carnikavas komunālserviss” 
Reģ. Nr.90001691745 
Juridiskā adrese: Stacijas iela 7,  
Carnikava, Ādažu novads, LV-2163  
Banka: AS SEB banka  
Konts: LV65UNLA0050013449119 
Kods: UNLALV22 
Tālr:67993705 
Fakss:67993706 
e-pasts: komunalserviss@carnikava.lv 
 
_________________ direktors G.Dzenis 

 
_____________________ 
_____________________ 
Adrese:  
Banka:  
Konts:  
Kods:  
Tālr.:  
e-pasts:  
 
 
 
 
 _________________  

 


