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PIRKUMA LĪGUMS  

 

Ventspilī,        2019.gada _________ 

 

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, vienotais reģistrācijas numurs 40003245964, 

tās valdes priekšsēdētāja Jurģa Liepājnieka personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, 

turpmāk tekstā Pārdevējs, no vienas puses un ___________, vienotais reģistrācijas 

numurs _________ personā, kas darbojas uz _____________ pamata, turpmāk tekstā 

Pircējs, no otras puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1.Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk ledus laukuma sagatavošanas mašīnu DUPON 

OK 3000, šasijas numurs 30012, turpmāk tekstā - Tehnika. 

1.2.Pārdevējs apliecina, ka līdz šī līguma noslēgšanai Tehnika nav nevienam citam 

atsavināta, nav ieķīlāta, par to nav strīdu, tai nav uzlikts aizliegums, kā arī nav 

nekādu citu šķēršļu, lai to pārdotu. 

1.3.Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms tehnikas faktiskais stāvoklis, 

dabā ar to ir iepazinies un Pircējam pret to šai sakarā nav nekādu pretenziju. 

 

2. Pirkuma maksa un apmaksas kārtība 

 

2.1.Pamatojoties uz 2019.gada ___.maija izsoles rezultātiem cena par nosolīto 

Tehniku ir EUR  _____ (__________ euro), t.sk. PVN. 

2.2. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

2.3.Līdzēji Tehnikas cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels 

nekādas pretenzijas par to otram līdzējam. 

2.4.Pārdevējs parakstot šo Līgumu apliecina, ka līdz šī Līguma parakstīšanai Pircējs 

ir samaksājis Pārdevējam visu Tehnikas pārdošanas cenu. 

 

3. Īpašuma tiesību pāriešana uz Pircēju 

 

3.1.Pircējs iegūst tiesības uz Tehniku pēc Tehnikas pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas. 

3.2.Ar līguma 3.1. punktā minētā Tehnikas pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas brīdi, Tehnika pāriet Pircēja valdījumā un lietošanā reizē ar visām no 

Tehnikas valdījuma un lietošanas izrietošajām tiesībām un pienākumiem, kā arī 

notikumu, kā rezultātā Tehnika tiktu bojāta vai ietu bojā, riskiem. 

 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

 

4.1.Pārdevējam nav tiesību Tehniku atsavināt vai nodot trešajām personām, kā arī 

apgrūtināt Tehniku ar parādiem un saistībām. 

4.2.Tehnika tiek nodota Pircējam bez jebkādām ekspluatācijas vai cita veida 

garantijām no Pārdevēja puses, tās esošajā stāvoklī, ar kuru Pircējs ir pilnībā 

iepazinies, un tas viņam ir zināms. Pircējs apliecina, ka tam līguma izpildes gaitā vai 
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pēc tā darbības beigām nav un nebūs pretenziju pret Pārdevēju par Tehnikas tiesisko 

statusu, tehnisko stāvokli, vai citām pirkuma priekšmeta pazīmēm.  

  

5. Citi noteikumi 

 

5.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu 

saistību pilnīgai izpildei. Līguma attiecības par pilnībā izbeigtām atzīstamas tad, kad 

Puses izpildījušas visas ar šo Līgumu uzņemtās saistības.  

5.2.Visi grozījumi un papildus vienošanās pie šī Līguma stājas spēkā no to 

noformēšanas rakstveidā un abpusējas parakstīšanas brīža, tādējādi kļūstot par 

neatņemamu šī līguma sastāvdaļu.   

5.3.Jebkuru strīdu, domstarpību vai prasījumu, kas izriet no šī Līguma, vai ir saistīts 

ar to, ar tā pārkāpumiem, izbeigšanu, laušanu izšķirs LR likumdošanā noteiktā 

kārtībā. 

5.4.Līgums sastādīts uz 2 lapām, divos eksemplāros – katrai pusei pa vienam 

eksemplāram. 

5.5.Kontaktpersona no Pārdevēja puses ir Ainars Zablovskis, tālrunis 29476966,       

e-pasts: ainars.zablovskis@ventspils.lv. Kontaktpersona no Pircēja puses _______. 

Puses vienojas, ka par oficiālu komunikācijas līdzekli tiek uzskatīti minētie e-pasti. 

 

6. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS 

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””  

Reģistrācijas numurs: 40003245964  

Adrese: Sporta iela 7/9, Ventspils,   

Tālr.: 63622587  

Banka: AS „Swedbank”  

Bankas kods: HABALV22  

Konts: LV29HABA0001408060044  

 

 

__________________________________  ________________________________ 

             (Jurģis Liepājnieks)                              (             )    
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