APSTIPRINĀTS:
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”
kustamās mantas
atsavināšanas komisijas 2022. gada 8. aprīļa sēdē
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”
kustamās mantas – automašīnas ŠKODA ROOMSTER
ELEKTRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI
1. Mantas apraksts
1.1. automašīna ŠKODA ROOMSTER, (turpmāk tekstā – “Automašīna”);
1.2. izlaides gads – 2008.;
1.3. degviela – benzīns;
1.4. reģistrācijas Nr. HF 4580;
1.5. šasijas Nr.TMBMD25J095019649
2. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
2.1. Izsoles veids - elektroniska izsole ar augšupejošu soli.
2.2. Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.
2.3. Izsoles sākuma cena: 1 500,00 euro (viens tūkstotis pieci simti euro), bez pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk – PVN).
2.4. Izsoles kāpuma solis noteikts 100,00 euro (viens simts euro), bez PVN.
2.5. Izsoles nodrošinājums: 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro), bez PVN, (10% apmērā no
izsolāmā objekta sākuma cenas) no izsoles sākuma datuma 10 (desmit) dienu laikā izsoles
dalībniekam jāpārskaita SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” ar atzīmi "Automašīnas
ŠKODA ROOMSTER izsoles nodrošinājums".
2.6. Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.
2.7. Nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā uzvarējušajam dalībniekam.
2.8. Automašīnas izsoli organizē SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”.
2.9. Automašīnas izsoli rīko SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” izveidota kustamās
mantas atsavināšanas komisija (turpmāk – izsoles komisija)
2.10. Automašīnas izsoles rezultātus apstiprina SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”.
2.11. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai Automašīnas atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”.
2.12. Sludinājums par Automašīnas elektronisko izsoli tiek publicēts SIA “Latvijas nacionālais
metroloģijas centrs” tīmekļa vietnē: www.lnmc.lv, kā arī Elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
3. Izsoles subjekts
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilstoši Latvijas
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīga iegūt īpašumā automašīnu un kura
līdz 21.04.2022. ir iemaksājusi šo noteikumu 2.5.punktā minēto nodrošinājumu, reģistrācijas
maksu un autorizēta dalībai izsolē.
3.2. Izsoles dalībniekiem nedrīkst būt pasludināta maksātnespēja, tiem nav uzsākts likvidācijas
process, to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par
darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
4. Izsoles pretendentu reģistrēšana Izsoļu dalībnieku reģistrā
4.1. Pretendentu reģistrācija notiek no 11.04.2022. plkst.13:00 līdz 21.04.2022. plkst.23:59
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.
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4.2. Izsoles pretendenti – fiziska vai juridiska persona, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai
juridiskas personas vārdā pieteikties izsolei, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
norāda:
4.2.1. Fiziska persona:
4.2.1.1. Vārdu, uzvārdu;
4.2.1.2. Personas kodu vai dzimšanas datumu (persona, kurai nav piešķirts personas kods);
4.2.1.3. Kontaktadresi;
4.2.1.4. Personu apliecinoša dokumenta veidu un numuru;
4.2.1.5. Norēķinu rekvizītus (kredītiestādes konta numurs, uz kuru personai atmaksājama
nodrošinājuma summa);
4.2.1.6. Personas papildu kontaktinformāciju – elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru (ja tāds
ir).
4.2.2. Fiziska persona, kura pārstāv citu fizisku vai juridisku personu, papildus 4.2.1.punktā
norādītajam, sniedz informāciju par:
4.2.2.1. Pārstāvamās personas veidu;
4.2.2.2. Vārdu, uzvārdu fiziskai personai vai nosaukumu juridiskai personai;
4.2.2.3. Personas kodu vai dzimšanas datumu (ārzemniekam) fiziskai personai vai reģistrācijas
numuru juridiskai personai;
4.2.2.4. Kontaktadresi;
4.2.2.5. Personu apliecinoša dokumenta veidu un numuru fiziskai personai;
4.2.2.6. Informāciju par notariāli apliecinātu pilnvaru, ja reģistrēts lietotājs izsolē pārstāv citu
fizisku personu, vai informāciju par rakstiski noformētu pilnvaru vai dokumentu, kas apliecina
reģistrēta lietotāja tiesības pārstāvēt juridisku personu bez īpaša pilnvarojuma, ja reģistrēts lietotājs
pārstāv juridisku personu;
4.2.2.7. Informāciju par pilnvarojuma apjomu (pārstāvības tiesības konkrētai izsolei, vairākām
konkrētām izsolēm, uz noteiktu laiku, pastāvīgi);
4.2.2.8. Attiecīgās lēmējinstitūcijas lēmumu kustamā mantas iegādi juridiskajai personai.
4.3. Reģistrējoties Izsoļu dalībnieku reģistrā, izsoles pretendents iepazīstas ar elektronisko izsoļu
vietnes lietošanas noteikumiem, kā arī ar Automašīnas Izsoles noteikumiem un apliecina savu
piekrišanu noteikumu nosacījumiem un to ievērošanā, kā arī par sevi sniegto datu pareizību.
4.4. Ziņas par personu iekļauj Izsoļu dalībnieku reģistrā, saskaņā ar personas iesniegumu.
Iesniegumu persona iesniedz patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo
elektronisko pakalpojumu "Par e-izsoļu vietnes dalībnieka dalību konkrētā izsolē" un
identificējoties ar vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv piedāvātajiem
identifikācijas līdzekļiem.
4.5. Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izsludinātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē nosūta
izsoles rīkotājam lūgumu par autorizēšanu dalībai konkrētā izsolē un izsoles sludinājumā
norādītajā izsoles rīkotāja kontā iemaksā izsoles nodrošinājuma summu sludinājumā noteiktajā
apmērā, kā arī sedz maksu par dalību izsolē vietnes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.
4.6. Izsoles rīkotājs autorizē izsoles pretendentu, kurš izpildījis izsoles priekšnoteikumus, dalībai
izsolē 7 (septiņu) dienu laikā, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo rīku.
4.7. Informāciju par autorizēšanu dalībai izsolē izsoles rīkotājs reģistrētam lietotājam nosūta
elektroniski uz elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam izveidoto kontu.
4.8. Autorizējot personu izsolei, katram solītājam elektronisko izsoļu vietnes sistēma automātiski
izveido unikālu identifikatoru.
4.9. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:
4.9.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies pretendentu reģistrācijas termiņš;
4.9.2. ja nav izpildīti visi šo noteikumu 4.2.1.punktā vai 4.2.2.punktā minētie norādījumi.
4.10. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles pretendentiem.
4.11. Izsoles pretendentiem Automašīnas apskate iespējama iepriekš sazinoties ar Saimniecības
vadītāju Viesturu Krūzi pa tālruni 29108649.
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5. Izsoles norise
5.1. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 11.04.2022. plkst.13:00 un
noslēdzas 02.05.2022. plkst. 13:00.
5.2. Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solījumus visā izsoles norises laikā.
5.3. Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums,
izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par 5 (piecām) minūtēm.
5.4. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi,
kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, izsoles
laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbadienas pulksten 13:00.
5.5. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus nereģistrē un elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles
noslēgums datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.
5.6. Izsoles organizētājs var pārtraukt izsoli, ja tās norises laikā saņemts elektronisko izsoļu vietnes
drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt
izsoles rezultātu. Paziņojumu par izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu vietnē.
5.7. Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski sagatavo izsoles aktu, kuru izsoles komisija
apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles.
5.8. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši izsoles Objektu, 7 (septiņu)
dienu laikā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, izņemot juridisku personu, kura nosolījusi
visaugstāko cenu, bet kurai konstatēti šo noteikumu 3.1.punktā un 3.2.punktā minētie nosacījumi,
kā rezultātā tā zaudē iesniegto nodrošinājumu.
5.9. Izsole tiek atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles
dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.
6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma noslēgšana
6.1. Izsoles komisija 7 (septiņu) darba dienu laikā izsniedz paziņojumu par pirkuma summu.
6.2. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 2 (divu) nedēļu laikā pēc paziņojuma
saņemšanas jāpārskaita norādītajā kontā pirkuma summu, kas atbilst starpībai starp augstāko
nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu. Pēc maksājumu veikšanas maksājumu, apliecinošie
dokumenti iesniedzami Izsoles komisijas sekretārei Dacei Jaunalksnei uz e-pasta adresi:
info@lnmc.lv
6.3. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 6.2.punktā noteiktajā termiņā nav
norēķinājies šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. Izsoles
nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts.
6.4. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības 1 (viena) mēnešu laikā
no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto
augstāko cenu un samaksāt nosolīto naudas summu uz norādīto bankas kontu.
6.5. Ja 6.4.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās vai norādītajā termiņā
nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.6. Pirkuma līgumu pircējs paraksta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
7. Nenotikušās izsoles
Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu:
7.1. ja uz izsoli nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;
7.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus vai Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma nosacījumus;
7.3. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi
noraidīts kāds pārsolījums;
7.4. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;
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7.5. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, nav parakstījis izsolāmā
īpašuma pirkuma līgumu;
7.6. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu
šajos noteikumos norādītajā termiņā;
7.7. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē.
8. Īpašie noteikumi
8.1. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.
8.2. Izdevumus par automašīnas reģistrāciju CSDD sedz pircējs.
8.3. Izsoles pretendenti, dalībnieki piekrīt, ka SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs“ veic
personas datu apstrādi, pārbaudot sniegto ziņu patiesumu.
8.4. Izsoles nosolītā cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21%.
9. Izsoles rezultātu apstrīdēšana
9.1. Izsoles rezultātus var apstrīdēt SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 7 (septiņu)
dienu laikā pēc izsoles noslēguma dienas.
9.2. Visā, kas nav atrunāts Izsoles noteikumos, jāvadās saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma nosacījumiem.
10. SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” rekvizīti:
SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”
Kr. Valdemāra ielā 157, Rīga LV 1013
Reģistrācijas Nr. LV40003435328
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV38 HABA 0001 4070 4982 1
Kontakti: +371 67378165
info@lnmc.lv
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Pielikums
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”
kustamās mantas izsoles noteikumiem
PIRKUMA LĪGUMS Nr. ____________
Rīgā, 2022. gada __. _________
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, reģistrācijas Nr.40003435328 (turpmāk –
Pārdevējs), tās valdes locekļa Kaspara Paupes personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas
puses, un
_______________________________________,
vienotais
reģistrācijas
Nr./personas
kods___________________ (turpmāk – Pircējs), ____________________________________,
no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi – Puses,
ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un pamatojoties uz SIA
“Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” kustamas mantas – automašīnas ŠKODA ROOMSTER
izsoles rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Škoda Roomster transportlīdzekli, šasijas Nr.
TMBMD25J095019649 (turpmāk – Transportlīdzeklis), kura iegādes tiesības Pircējs ieguvis
saskaņā ar 2022. gada __.____ Pārdevēja rīkotās kustamās mantas izsoles rezultātiem.
1.2. Pārdevējs garantē, ka Transportlīdzeklis pārdošanas brīdī nav atsavināts, ieķīlāts vai
apgrūtināts ar parādiem un saistībām un par to nav tiesas strīdu.
1.3. Pārdevējs garantē, ka Transportlīdzeklis ir tā īpašumā, ko apliecina transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecība un Pārdevējam ir tiesības slēgt šādu Līgumu.
1.4. Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis,
ar to ir iepazinies dabā un pret to Pircējam nav nekādu pretenziju. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc
Līguma noslēgšanas Transportlīdzeklim tiek konstatēti jebkādi defekti.
1.5. Transportlīdzeklis tiek nodots Pircējam ar Transportlīdzekļa pieņemšanas-nodošanas
aktu, kas pievienots Līgumam kā pielikums un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pircējs īpašuma
tiesības uz Transportlīdzekli iegūst pēc Līguma, Transportlīdzekļa pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas un īpašuma tiesību maiņas reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
2. Samaksas noteikumi
2.1. Pamatojoties uz 202__. gada __. _________ izsoles rezultātiem kopējā
transportlīdzekļa cena ir EUR __ (_______________________ euro, ___ centi). Transportlīdzekļa
cena norādīta bez 21% pievienotās vērtības nodokļa.
2.2. Transportlīdzekļa cena neietver ar to pārdošanu un piegādi Pircējam saistītās izmaksas.
Transportlīdzekļa gada nodevas, īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības
direkcijā un jebkuras citas ar Transportlīdzekļa reģistrāciju un iegādi saistītās izmaksas sedz
Pircējs.
2.3. Pārdevējs, parakstot Līgumu apliecina, ka līdz Līguma parakstīšanai Pircējs ir
samaksājis Pārdevējam visu Transportlīdzekļa pārdošanas cenu.
2.4. Puses Transportlīdzekļa cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka par to nākotnē
necels nekādas pretenzijas.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pārdevējs apņemas:
3.1.1. nodot Pircējam Transportlīdzekli, to atslēgas un dokumentāciju 5 (piecu) darba
dienu laikā no abpusējas Līguma parakstīšanas dienas, iepriekš ar Pircēju saskaņojot
Transportlīdzekļa nodošanas laiku;
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3.1.2. Transportlīdzekļa nodošanas brīdī parakstīt Transportlīdzekļa pieņemšanasnodošanas aktu.
3.1.3. nodrošināt visas darbības, kas atkarīgas no Pārdevēja, lai Pircējs varētu pārreģistrēt
Transportlīdzekli savā īpašumā Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
3.2. Pircējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no abpusējas Līguma parakstīšanas dienas,
parakstot Transportlīdzekļa pieņemšanas-nodošanas aktu:
3.2.1. pieņemt no Pārdevēja Transportlīdzekli;
3.2.2. pārreģistrēt Transportlīdzekli savā īpašumā Ceļu satiksmes drošības direkcijā;
3.2.3. pārvietot to no Pārdevēja teritorijas.
4. Pušu atbildība
4.1. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā
radusies iepriekš neparedzētu, vispārpieņemtu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus puses
nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.
4.2. Gadījumā, ja pušu saistību izpildi ir ietekmējuši ārkārtēji, iepriekš neparedzēti apstākļi,
Līguma darbība tiek apturēta un puses vienojas par turpmāko Līguma darbību. Puses apņemas
nekavējoties informēt viena otru par šādu apstākļu rašanos, pretējā gadījumā zaudējot tiesības uz
tiem atsaukties.
4.3. Līguma 3.2.3. apakšpunktā noteikto Pircēja pienākumu izpildes termiņu
neievērošanas gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs prasīt no Pircēja līgumsoda samaksu 1 % (viena
procenta) apmērā no transportlīdzekļa cenas ar PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par
10% (desmit procentiem) no kopējās transportlīdzekļa cenas ar PVN.
4.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Pircējs kavē Līguma
3.2. punktā noteikto Pircēja pienākumu izpildes termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
Pārdevējs atskaita Pircēja norēķina kontā samaksāto transportlīdzekļa cenu, izņemot kustamās
mantas izsoles nodrošinājumu.
4.5. Puses ir atbildīgas par Līguma prasību izpildi.
5. Strīdu izskatīšanas kārtība
5.1. Visas domstarpības un strīdus par Līguma izpildi Puses izskata pārrunu ceļā.
5.2. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus jautājumu nodod izskatīšanai tiesā, saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.3. Pusei, kas vēlas strīdus jautājumu nodot izskatīšanai tiesā, vispirms, vismaz 1 (vienu)
mēnesi iepriekš, otrai Pusei jāiesniedz par to rakstiska pretenzija.
6. Citi līguma noteikumi
6.1. Līguma 1.5. punktā minēto Transportlīdzekļa Pieņemšanas-nodošanas aktu Pārdevēja
vārdā pilnvarots parakstīt Saimniecības vadītājs Viesturs Krūze.
6.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Līgumā
noteikto saistību pilnīgai izpildei.
6.3. Visi Līguma grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie nostiprināti rakstiskā formā un
abpusēji parakstīti.
6.4. Jautājumi, kas nav atspoguļoti Līgumā, tiek izskatīti atbilstoši spēkā esošajiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.5. Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no Līguma punktiem, tas neietekmē pārējo Līguma
punktu spēkā esamību.
6.6. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, ar pielikumu “Transportlīdzekļu pieņemšanasnodošanas akts” uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros.
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7. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs

Pārdevējs

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas
centrs”
K. Valdemāra 157, Rīga, LV-1013
PVN Reģ. Nr. LV 40003435328
AS „Swedbank”, HABALV22
LV38HABA0001407049821

Vārds Uzvārds/ Nosaukums

Tālr.: 67378165, info@lnmc.lv

Kods:

Adrese
Personas kods/reģistrācijas Nr.:
Banka:

Konts:

K. Paupe

V. Uzvārds
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TRANSPORTLĪDZEKĻA
pieņemšanas-nodošanas akts
Rīgā, 2022. gada ____. ______________

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk – Pārdevējs), tās
Saimniecības vadītāja Viestura Krūzes personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2022. gada __.
__________ starp SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” un Vārds Uzvārds/ nosaukums
noslēgtā pirkuma līguma Nr. ______ 6.1. punktu, no vienas puses, un
Vārds Uzvārds/ nosaukums, personas kods/reģistrācijas Nr. ________________
(turpmāk – Pircējs), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi – Puses, sastāda šādu
pieņemšanas-nodošanas aktu (turpmāk – Akts):

1. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem īpašumā no Pārdevēja transportlīdzekli
_____________ reģistrācijas Nr. ____________, šasijas Nr. _______________ (turpmāk –
Transportlīdzekli).
2. Kopā ar Transportlīdzekli Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem īpašumā visu
Transportlīdzekļa tehnisko dokumentāciju.
3. Pārdevējs apliecina, ka ir saņēmis samaksu par Transportlīdzekli EUR ________
(_____________euro, _____ centi), tai skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, un viņam šajā
sakarā nav un turpmāk nebūs pretenzijas pret Pircēju.
4. Ar šo Aktu Pircējs apstiprina, ka Pircējam nav pretenziju pret Pārdevēja pārdotā
Transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, aprīkojumu un kvalitāti.
5. Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros.
6. Pircējs un Pārdevējs piekrīt visiem Akta noteikumiem un apstiprina, to parakstot.
Transportlīdzekli nodeva:

Transportlīdzekli pieņēma:

Pārdevējs:

Pircējs:

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas
centrs”

V. Krūze

V. Uzvārds
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