
SIA "Rīgas Centrāltirgus" kustamās mantas  

elektroniskās izsoles norises kārtības  

2. pielikums  

 

PARAUGS 

LĪGUMS 

Par kustamās mantas pārdošanu 
Rīgā  2022. gada___.____________ 

 

SIA "Rīgas Centrāltirgus", reģistrācijas Nr.50003249741, juridiskā adrese: 

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Agra 

Languša un valdes loceklis Māris Skudra, (turpmāk– PĀRDEVĒJS), no vienas puses, un 
 ______________________________________ 

(turpmāk - PIRCĒJS), kas rīkojas 

saskaņā ar  ________________ , no otras puses (abi kopā turpmāk - PUSES; katrs atsevišķi 

turpmāk arī - PUSE), noslēdz šādu līgumu (turpmāk - līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk  ______________________  (kustamās mantas 

nosaukums) (turpmāk - PRECE), kuras iegādes tiesības PIRCĒJS ieguvis saskaņā ar 

PĀRDEVĒJA kustamās mantas elektroniskās izsoles (turpmāk - izsole) rezultātiem. 

 

2. PIRKUMA MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Saskaņā ar izsoles rezultātiem PRECES pirkuma maksa ir  ____________  EUR (summa 

vārdiem), t.sk. PRECES cena _____________  EUR (summa vārdiem) un 21% pievienotās 

vērtības nodoklis  ______________ EUR (summa vārdiem). 

2.2. Noslēdzot šo līgumu, PUSES apliecina, ka līdz līguma noslēgšanai PIRCĒJS ir samaksājis 

PĀRDEVĒJAM līguma 2.1. punktā minēto PRECES pirkuma maksu. 

 

3. PRECES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. PIRCĒJS pieņem PRECI no PĀRDEVĒJA ne vēlāk kā 3 (triju) darbadienu laikā pēc līguma 

stāšanās spēkā. 

3.2. PĀRDEVĒJS nodod PRECI PIRCĒJAM  ____________________  (Nēģu iela 7, Rīga, 

LV-1050), konkrētu PRECES nodošanas laiku saskaņojot ar PĀRDEVĒJU. 

3.3. PRECES nodošanas brīdī PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS paraksta PRECES pavadzīmi. 

 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Ja PIRCĒJS kavē līguma 3.1. punktā minēto termiņu, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM 

līgumsodu 0.5% (piecu desmitdaļu procenta) apmērā no PRECES nosolītās cenas par katru 

kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no PRECES pirkuma maksas. 

4.2. Ja PĀRDEVĒJS kavē līguma 3.1. punktā minēto termiņu, PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM 

līgumsodu 0.5% (piecu desmitdaļu procenta) apmērā no PRECES nosolītās cenas par katru 

kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no PRECES pirkuma maksas. 

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PIRCĒJU no saistību izpildes saskaņā ar līguma 

noteikumiem. 

4.4. Ja nokavēta kādu līgumā noteikto saistību izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas 

sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, 

kurā saistības izpildītas. 

4.5. PIRCĒJS atlīdzina PĀRDEVĒJAM visus PIRCĒJA vainas dēļ nodarītos zaudējumus. 

4.6. PĀRDEVĒJS nav atbildīgs par PRECES trūkumiem. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, 

t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (turpmāk - nepārvaramas varas 



apstākļi). 

5.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

5.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski 

pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

5.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās 

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu. 

 

6. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

6.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, PUSES izskata 

Latvijas Republikas tiesā. 

6.2. Līgums sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī. 

7.2. Visi līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

7.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

7.4. Līgums uzrakstīts uz __ ( ___________ ) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie PĀRDEVĒJA, otrs - pie PIRCĒJA. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

  

PĀRDEVĒJS 

SIA "Rīgas Centrāltirgus"  

juridiskā adrese: Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 

Banka: AS "Citadele banka"  

konta Nr. LV62 PARX 0001 1042 1040 5 

 

 

 

_______________________________ 

valdes priekšsēdētāja Agra Languša  

 

 

________________________________ 

valdes loceklis Māris Skudra  

PIRCĒJS 

 
 


