LATVIJAS REPUBLIKA

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Tālrunis 64226643, fakss 64238257, e-pasts: info@burtniekunovads.lv, www.burtniekunovads.lv

Burtnieku novada Valmieras pagastā

Pašvaldības kustamās mantas -transportlīdzekļa FORD MONDEO
IZSOLES NOTEIKUMI
1.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Kustamās mantas -Transportlīdzekļa FORD MONDEO ar valsts reģistrācijas Nr. HB
2454, šasijas Nr.WF04XXGBB41G82262, turpmāk tekstā - Automašīna, izsoles
noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Automašīnas izsole atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Automašīnas atsavināšanas veids – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
1.3.
Izsoli organizē un realizē Burtnieku novada Pašvaldības īpašuma izsoles komisija,
kas apstiprināta ar Burtnieku novada pašvaldības domes sēdes lēmumu turpmāk tekstā
- komisija.
1.4. Automašīnas izsole notiks: Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4,
Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2016. gada 19.februārī
plkst.10.00.
1.5. Automašīnas sākumcena (nosacītā cena) ir 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00
centi).
1.6. Nodrošinājuma nauda - 10% no Automašīnas nosacītās cenas, t.i., 25.00 EUR
(divdesmit pieci euro un 00 centi) jāieskaita Burtnieku novada pašvaldības kontā Nr.
LV98 UNLA 0050 0142 7409 2, SEB Banka kods: UNLALV2X ne vēlāk kā vienu
dienu pirms izsoles. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas
summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
1.7. Reģistrācijas nauda - 15,00 EUR (piecpadsmit euro un 00 centi), kas samaksājama
Noteikumu 1.6.punktā norādītajā kontā.
1.8. Izsoles solis – 25.00 EUR (divdesmit pieci euro un 00 centi).
1.9. Sludinājums par Automašīnas izsoli publicējami laikrakstā „Liesma”, kā arī
pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv., sadaļā Izsoles.
1.10. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Automašīnas izsoles noteikumiem, kā arī
ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo Automašīnu un ir izsoles rīkotāja
rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz izsoles rīkotājs vai tā nozīmēts
pārstāvis. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības interneta vietnes mājas lapā
www.burtniekunovads.lv sadaļā “Izsoles” vai tālr. uzziņām 26536174 (V. Lāne).
1.1.

2. AUTOMAŠĪNAS RAKSTUROJUMS
2.1.

Automašīnas marka ir „FORD MONDEO” ar valsts reģistrācijas Nr. HB 2454,
šasijas Nr.WF04XXGBB41G82262, krāsa – gaiši zaļa, izgatavošanas gads –
30.04.2002.
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2.2.

2.3.
2.4.

Spidometra rādījums – 348180km uz 21.08.2013.CSDD datu bāze, tips - vieglais
pasažieru. Automašīna aprīkota ar 1.9 litru benzīna tipa dzinēju un mehānisko
piecpakāpju pārnesuma kārbu. Automašīnas tehniskais stāvoklis – priekšējā
aizsargstieņa nosegs salauzts, priekšējais labais spārns deformēts, aizmugures labās
puses paspārne salauzta, automobiļa dzinējam liels tehniskais sadilums (palielināts
eļļas patēriņš). Automašīnai nav spēkā esoša tehniskā apskate.
Automašīna ir Burtnieku novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa
reģistrācijas apliecību Nr. AE 0992839.
Automašīnai netiek noteikts garantijas termiņš.
3. IZSOLES NOTEIKUMI

Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Automašīnu, un noteiktajā
termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.
Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 18.
februārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā
(Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras
pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz šādi dokumenti:
3.2.1. juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija).
3.2.1.2. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās Automašīnas iegādi.
3.2.1.3. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
3.2.2. fiziskai personai:
3.2.2.1. Latvijas Republikas pilsoņu pases vai cita personu apliecinoša dokumenta
kopija, oriģinālu uzrādot;
3.2.2.2. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
3.2.2.3. Notariāli apliecināta pilnvara, ja pārstāv citu fizisku personu izsolē.
3.2.3. Automašīnas atsavināšanas organizētājs izsoles dalībnieka – juridiskas personas reģistrēšanās
brīdī pārbauda datu bāzēs informāciju par juridisko personu, tās paraksta tiesīgo personu, par
tiesību aktos noteikto nodokļu, nodevu un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu
maksājumiem.
3.3. Ārvalstu fiziskās personas iesniedz 3.2.2. punktā norādītajiem analogus dokumentus,
kurus izsniegušas attiecīgās valsts kompetentas institūcijas vai iestādes.
3.4.
Ārvalstu juridiskās personas iesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas vai iestādes izdotus
dokumentus par juridisko personu un tās paraksta tiesīgo personu, juridisko personu apkalpojošās
Latvijas bankas vai ārvalstu bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību. Ārvalstīs izsniegti
dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu
noteikumiem.
3.5.
Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.5.1. nav vēl iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.5.2. sludinājumā norādītajā dalībnieku reģistrācijas vietā nav iesniegti visi šajos noteikumos
minētie dokumenti.
3.1.

4. IZSOLES PROCESS
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4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

4.11.
4.12.

4.13.
4.14.

Izsoli vada komisijas vadītājs.
Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka
viņi ir iepazinušies un pilnībā piekrīt izsoles Noteikumiem un kustamās mantas Automašīnas pirkuma līguma noteikumiem (Noteikumu pielikums Nr.1).
Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā
arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai
jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības
tiesības.
Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpas uzrāda reģistrācijas apliecību (pielikums Nr.2), uz kuras
pamata viņam tiek izsniegta reģistrācijas kartīte. Reģistrācijas kartītes numurs atbilst uzskaites
žurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam dalībnieka kārtas numuram.
Uzsākot izsoli, izsoles vadītājs pārliecinās, vai ir ieradušies visi reģistrētie izsoles
dalībnieki. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie
izsoles dalībnieki, izsole netiek uzsākta līdz brīdim, kad ir ieradušies visi reģistrētie
izsoles dalībnieki, bet ne ilgāk kā līdz 10 minūtēm no iepriekš izsludinātā izsoles
sākuma. Izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.5.1. sākt izsoli, ja piedalās vismaz viens izsoles dalībnieks;
4.5.2. noteikt, ka izsole nenotiek.
Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības
pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu darba dienu laikā no
pieprasījuma saņemšanas.
Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu
reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2., 3.3. un
3.4. punktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas
priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi
komisijas locekļi.
Izsoles vadītājs atklājot izsoli raksturo Automašīnu un paziņo tās sākuma cenu, kā arī
summu, par kādu sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
Ja komisija pieņem Noteikumu 4.5.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā
šim dalībniekam solīt Automašīnas pirkuma cenu (250.00 EUR + 25,00 EUR) un viņš
kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma cenu.
Pārsolīšanas summa jeb solis – 25,00 EUR. Izsoles vadītājam nav tiesības koriģēt
cenas paaugstinājumu.
Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles
vadītājs paziņo pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no
mutiskās izsoles dalībniekiem vairs nepārsola augstāko nosolīto cenu, izsoles vadītājs
trīs reizes atkārto visaugstāk nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais
āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāk solījumu,
un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā
cena tiek ierakstīti protokolā.
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4.15.

4.16.
4.17.
4.18.

4.19.

Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams
izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem
dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu
skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar
krustiņu, dalībnieki velk lozes, atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas
izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
Izsoles dalībnieks, kurš Automašīnu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādējādi ir
atteicies no nosolītās Automašīnas. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Šajā gadījumā
par Automašīnas nosolītāju tiek uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo
augstāko cenu, un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu
piekrišanu slēgt pirkuma līgumu.
Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Automašīnu, atmaksā nodrošinājuma naudu 7
(septiņu) darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

5.1. Pašvaldības īpašuma izsoles komisija par Automašīnas pārdošanu sastāda izsoles
protokolu. Protokolu sastāda divos eksemplāros. Izsoles pirmais eksemplārs un bankas
dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola otrais eksemplārs tiek nodots
Automašīnas nosolītājam.
5.2. Pēc samaksas par nosolīto Automašīnu un attiecīga maksājuma apliecinoša dokumentu
saņemšanas Burtnieku novada pašvaldības dome nākošajā domes sēdē apstiprina izsoles
rezultātu.
6. PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN SAMAKSAS KARTĪBA
6.1. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis visaugstāko cenu par Automašīnu, divu nedēļu laikā
no izsoles dienas ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un
nodrošinājuma naudu. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinos par
nosolīto Automašīnu.
6.2. Ja nosolītājs divu nedēļu laikā no izsoles dienas nav samaksājis nosolīto summu,
komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz
nosolīto Automašīnu, un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis
iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Automašīnu
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamo augstāko cenu).
Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas
paziņot komisijai par Automašīnas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis
komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā
summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums komisijas noteiktajā termiņā. Šajā
gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
6.3. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusi
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6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

Automašīnu, paraksta pirkuma līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma
noslēgšanas kārtību nosaka Burtnieku novada pašvaldība saskaņā ar Latvijas Republikas
spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Automašīnu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai
neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles
sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Burtnieku novada pašvaldības dome
lemj par tālāko rīcību, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
32.panta ceturtajā daļā noteikto .
Maksājumus par nosolīto Automašīnu 100% apmērā pircējs veic EUR (euro).
Gadījumi, kuros iespējama termiņu pagarināšana, nav paredzēti.
Visus izdevumus, kas saistīti ar kustamās mantas - Automašīnas pirkuma līguma
slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.

7. Nenotikusi izsole
7.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
7.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli
neviens neierodas;
7.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
7.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
7.1.4. nosolītājs noteiktajā termiņā nav samaksājis nosolīto cenu.
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana
8.1. Pašvaldības īpašuma izsoles komisija par Automašīnas pārdošanu sastāda izsoles
protokolu. Protokolu sastāda divos eksemplāros. Izsoles pirmais eksemplārs un bankas
dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola otrais eksemplārs tiek nodots
Automašīnas nosolītājam.
8.2. Pēc samaksas par nosolīto Automašīnu un attiecīga maksājuma apliecinoša dokumentu
saņemšanas Burtnieku novada pašvaldības dome nākošajā domes sēdē apstiprina izsoles
rezultātu.
9. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
9.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Burtnieku novada pašvaldības domei
par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma
pieņemšanas vai izsoles dienas.
9.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos
noteiktie termiņi.
Pašvaldības īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētājs

J.Leitis
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Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS
Dalībai Burtnieku novada pašvaldības kustamās mantas –
vieglās automašīnas „FORD MONDEO” izsolei
Burtnieku novads, Valmieras pagasts,

2016.gada _____________

Esmu iepazinies/iepazinusies ar izsoles noteikumiem, es vēlos piedalīties Burtnieku
novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas „FORD MONDEO”, valsts
reģistrācijas Nr. HB 2454 izsolē.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Apņemos ievērot visas izsoles noteikumu prasības;
2. Garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
3. Apliecinu, ka esmu iepazinies/iepazinusies ar automašīnas „FORD MONDEO” izsoles
noteikumiem, pirkuma līguma projektu un piekrītu tā nosacījumiem.

Nosaukums/ vārds, uzvārds

Juridiskā adrese/ dzīvesvietas adrese, tālruņa/ faksa numuri/ e-pasta adrese

tālruņa/ faksa numuri/ e-pasta adrese

Reģistrācijas Nr./personas kods

Bankas rekvizīti

Fiziskas personas paraksts vai Juridiskas personas paraksta tiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas vārds,
uzvārds paraksts

Pieteikuma forma nedrīkst tikt mainīta.
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Pielikums Nr.2

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA IZSOLES KOMISIJA
IZSOLES DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.__________

Burtnieku novads, Valmieras pagasts,

2016.gada ____________

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 Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4,
Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2016. gada 19.februārī, plkst.10.00,
kurā tiks izsolīta Burtnieku novada pašvaldībai piederošā, kustamā manta – automašīna
FORD MONDEO, valsts reģistrācijas Nr. HB 2454.
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena – 250.00 EUR (divi simti piecdesmit euro un
00 centi).
Apliecība izdota 2016.gada _______________
Reģistratora vārds, uzvārds __________________________________
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Pielikums Nr.3

AUTOMAŠĪNAS PIRKUMA LĪGUMS
Burtnieku novads, Valmieras pagasta,

2016.gada __.__________

Burtnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114148, juridiska adrese:
J.Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, tās domes
priekšsēdētāja Kārļa Sedvalda personā, turpmāk saukts – Pārdevējs”, kas rīkojas uz likuma
“Par pašvaldībām” un Burtnieku novada pašvaldības nolikuma pamata , no vienas puses, un
_________________,
reģistrācijas
Nr./personas
kods
_____________,
adrese:
_________________, turpmāk tekstā saukts – „Pircējs”, kura vārdā saskaņā ar
____________ rīkojas _________________________, no otras puses, turpmāk kopa saukti
„Puses”, pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada
____________sēdes lēmumu Nr. (protokols xx, xx punkts) „Par kustamās mantas FORD
MONDEO izsoles rezultātu apstiprināšanu” savstarpēji vienojas un noslēdz šādu Līgumu par
tālāk minēto:
1. Līguma priekšmets
1.1.„Puses” noslēdz darījumu, kur Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk vieglo pasažieru
automašīnu FORD MONDEO, valsts reģistrācijas Nr. HB 2454, izlaiduma gads 30.04.2002.,
šasijas nr. Nr.WF04XXGBB41G82262.
1.2.Pārdevēja īpašuma tiesības apliecina 2002.gada 30.aprīļa izdotā transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecība nr. AE 0992839.
2. Apmaksas summa, kārtība un termiņi
2.1.Automašīnas pirkuma summa sastāda ......... (summa vārdiem) EUR.
2.2. Pirkuma summa uz līguma parakstīšanas dienu ir pārskaitīta Burtnieku novada
pašvaldības kontā AS “SEB banka”, konta LV98 UNLA 0050 0142 7409 2, ko apliecina
_______________ maksājuma uzdevums Nr. _______.
3. Pircēja pienākumi un tiesības
3.1.Pircējs apmaksā ar automašīnas pārreģistrāciju saistītos izdevumus.
3.2.Pircējs apliecina, ka automašīnai nav nepieciešama numuru salīdzināšana.
3.3.Pircējs ir iepazinies ar automašīnas tehnisko stāvokli un tas viņu apmierina.
4. Pārdevēja pienākumi un tiesības
4.1.Noslēdzot šo līgumu Pārdevējs apliecina, ka trešajām pusēm nav nekādu tiesību uz
līguma priekšmetu.
4.2.Pārdevēja pienākums ir nodot automašīnu Pircēja lietošanā ar pieņemšanas – nodošanas
aktu, kā arī nodot Pircējam visu nepieciešamo informāciju automašīnas pārreģistrācijai uz
Pircēja vārda.
5. Nepārvaramas spēks
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Neviena puse nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju jebkura no šiem pienākumiem
neizpildi (izņemot jebkuras summas ne samaksu, kas bijis jāsamaksā saskaņā ar šī līguma
noteikumiem), ja neizpildi radījuši tādi apstākļi kā plūdi, zemestrīce, citi klimata apstākļi un
stihiskas nelaimes vai karadarbība, mobilizācija vai vispārējie militārie apstākļi, valdības
lēmumi vai nacionālo un vietējo amatpersonu lēmumi, nemieri vai citi apstākļi ārpus pašu
kontroles, kas radušies pēc līguma noslēgšanas.
6. Strīdu izskatīšana
Visi strīdi, pretrunas vai prasības, kas rodas no/vai saskaņā ar šo līgumu, tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēka zaudēšanu, vispirms jārisina pārrunu kārtībā un, ja pusēm
nav izdevies vienoties, tad to jāizskata Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
7. Līguma stāšanās spēkā, darbības termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
8.Pušu juridiskās adreses
Pārdevējs:
Burtnieku novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114148,
Adrese: J.Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts,
Burtnieku novads, LV-4206
Norēķinu konts: SEB banka,
Konts:LV98 UNLA 0050 0142 7409 2
Kods: UNLALV2X

Pircējs:
Nosaukums
Reģ.Nr./personas kods
Adrese: ________________LVNorēķinu konts:
Konts:
Kods:

______________________(xx)
__________________/K. Sedvalds/

