4.pielikums
Noteikumiem Nr.2022/11
Neretas apvienības pārvaldes vieglās automašīnas

AUDI 80, reģ.Nr.FP-5422,
izsoles noteikumi

Automašīnas AUDI 80, reģ.Nr.FP-5422
PIRKUMA LĪGUMS
Aizkrauklē

2022.gada ____________

Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.9000072812, juridiskā adrese: Lāčplēša
ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles nov., LV 5101, kuras vārdā saskaņā ar Aizkraukles novada
pašvaldības nolikumu un Neretas apvienības pārvaldes nolikumu, rīkojas pārvaldes vadītājs
Juris
GORBAČOVS,
turpmāk
“Pārdevējs”,
no
vienas
puses,
un
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
( vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, pases dati)

turpmāk saukts - Pircējs, no otras puses, pamatojoties uz 2022.gada ________izsoles rezultātiem,
kas apstiprināti ar Aizkraukles novada domes 2022.gada lēmumu Nr. (protokola Nr.., .p.), vienojas
par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk automašīnu AUDI 80, reģ.Nr.FP-5422 (turpmāk tekstā –
Automašīna), kas pieder Pārdevējam saskaņā ar automašīnas dokumentiem.
Pārdevējs apņemas nodot Pircējam Automašīnu un Pircējs apņemas Automašīnu pieņemt.
2. AUTOMAŠĪNAS NODOŠANA
Pārdevējs apņemas nodot Automašīnu īpašumā Pircējam pēc tam, kad Pircējs veicis visas
pirkuma summas samaksu.
3. PIRKUMA SUMMAS SAMAKSA
Automašīna tiek pārdota par _______euro (............................euro-), ko Pircējs samaksājis
Pārdevējam pilnā apmērā.. …gada .............................., tas ir, līdz šī līguma noslēgšanas brīdim.
Pirkuma summas samaksa veikta ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā bankas norēķinu
rēķinā.
4. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
Pārdevējs paziņo Pircējam par to, ka pārdodamā Automašīna nav nevienam citam atsavināta,
nav ieķīlāta, strīdā un aizliegumā nesastāv, nav apgrūtināta ne ar kāda veida parādiem, saistībām vai
cita veida ierobežojumiem.
Pārdevējam un Pircējam ir zināmi Latvijas Republikas Civillikuma 2027.- 2038.pantos
paredzētie noteikumi.
Šis līgums neparedz blakus līgumus, atpakaļpārdevumu vai atpakaļpirkumu.
Visus izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas pārreģistrēšanu CSDD, un transportēšanu maksā
Pircējs. Pie Automašīnas pārreģistrācijas Pircējs maksā arī transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli
par iepriekšējo periodu.
Visi strīdi, kas rodas starp pusēm, tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek
panākta, strīdi tiek risināti likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Līgums sastādīts un parakstīts 3 eksemplāros.

5. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI
Pārdevējs:

Pircējs:

Aizkraukles novada pašvaldība

________________

Reģ. Nr.90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov.,
LV-5101
Neretas apvienības pārvaldes vadītājs

p.k.
adrese
tālr.

_______________________________________
______________________________
(Juris Gorbačovs)
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