2.pielikums
Aizkraukles novada domes
2019.gada 23.maija
Noteikumiem Nr.2019/14
“Pārvietojamas mājas profile super 35 x 12,3
izsole”

Kustamas mantas pirkuma līgums Nr. ______
Aizkrauklē,

2019.gada _______________

Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000074812, juridiskā adrese:
Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, kuras vārdā, saskaņā ar Aizkraukles
novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Leona LĪDUMS, turpmāk tekstā –
Pārdevējs, no vienas puses, un
________________,
personas
kods/reģ.Nr.
_____________,
adrese:
______________________, turpmāk- Pircējs, kopā saukti Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmākLīgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Pārdevējam piederošu kustamo mantu- pārvietojamo
māju Profile Super 35x12,3 (turpmāk tekstā – Kustama manta).
1.2. Pārdevējs apliecina, ka Kustama manta nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ar parādiem un
saistībām un uz to nepastāv tiesas strīdu.
1.3. Pircējam ir zināms Kustamas mantas faktiskais stāvoklis un tas apņemas neizvirzīt pret
Pārdevēju nekādas pretenzijas šajā sakarā.
2. PIRKUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Kustamas mantas pirkuma summa ir ______ EUR (_______ euro), ieskaitot PVN.
2.2. Puses apliecina, ka Līguma slēgšanas brīdī Pircējs ir veicis pilnu Līguma 2.1. punktā
noteiktās summas samaksu Pārdevējam un Pārdevējs šo summu ir saņēmis.
3. ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀREJA
Īpašuma tiesības uz Kustamo mantu Pircējs iegūst līdz ar pilnas Līguma 2.1. punktā noteiktās
pirkuma summas apmaksu, Līguma un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
4. 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.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma daļēju vai pilnīgu nepildīšanu, ja tā radusies
nepārvaramas varas rezultātā.
5.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas stihiskas nelaimes, un tamlīdzīgi apstākļi.
6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
6.2. Līgums ir saistošs pusēm, to mantiniekiem, tiesību un saistību pārņēmējiem, kā arī to
pilnvarotajiem pārstāvjiem.

6.3.

6.4.

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.
Līgums noformēts uz vienas lapas ar tekstu uz abām lapas pusēm, divos eksemplāros, no
kuriem viens tiek nodots Pircējam un otrs- Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Aizkraukles novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000074812
Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle,
Aizkraukles nov., LV-5101
Banka: AS „SEB Banka”
Konts: LV28UNLA0035900130302
Bankas kods: UNLALV2X

Vārds Uzvārds
personas kods/ reģ.Nr.
Adrese:
Banka:
Konts:
Bankas kods:

__________________ Domes priekšsēdētājs
Leons Līdums

__________________Vārds Uzvārds
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