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1. Vispārīgā informācija 
1.1. Šie izsoles noteikumi “SIA “ZAAO” piederošā transportlīdzekļa MERCEDES BENZ 1824 

atsavināšana”, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kā organizējama SIA “ZAAO” 
kustamas mantas – kravas atkritumvedēja MERCEDES BENZ 1824, pārdošana 
rakstveida izsolē. 

1.2. Šajos noteikumos lietotie termini: 
1.2.1. Izsolītājs: 

SIA “ZAAO” 
vienotais reģistrācijas numurs 44103015509 
juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 
Tālrunis: 64281250, e-pasts: iepirkumi@zaao.lv 

1.2.2. Izsoles objekts: 
SIA “ZAAO” piederošais transportlīdzeklis: kravas atkritumvedējs MERCEDES 
BENZ 1824, reģistrācijas Nr.  PO 2295, šasijas numurs  WDB6521061K062044, 
izgatavošanas gads  –  07.11.1994. Informācija par Izsoles objektu, tā stāvokli un 
komplektāciju ir norādīta novērtēšanas aktā Nr. 9613 (1. pielikums); 

1.2.3. Izsoles dalībnieks – jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir tiesības iegūt 
kustamo mantu Latvijas Republikā un kura ir reģistrējusies un izpildījusi citas 
saistības saskaņā ar Noteikumu prasībām; 

1.2.4. Izsoles komisija – visus ar izsoles norisi saistītos jautājumus risina SIA “ZAAO” 
Izsoles komisija, kas izveidota kas izveidota ar SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētāja 
2022. gada 2.jūnija rīkojumu Nr.2.14/14; 

1.2.5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no Izsoles objekta nosacītās cenas, tas ir, 
EUR  120.00  (simtu divdesmit eiro, 00 centu), kas tiek iemaksāta Izsolītāja 
Noteikumu 1.9. punktā noteiktajā kontā; 

1.2.6. Izsoles uzvarētājs – Izsoles dalībnieks, kurš par Izsoles objektu nosolījis Nosolīto 
cenu; 

1.2.7. Nosolītā cena – visaugstākā nosolītā Izsoles objekta cena, kas Izsoles uzvarētājam 
jāsamaksā Izsolītājam kā Izsoles objekta pirkuma maksa. 

1.3. Izsoli organizē un vada Izsoles komisija. 
1.4. Noteikumus jebkura persona var saņemt SIA „ZAAO” tīmekļvietnē www.zaao.lv, sadaļā 

“Izsoles”. 
1.5. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles ir tiesības apskatīt Izsoles objektu Mūrmuižas iela 15, 

Valmiera, Valmieras novads, iepriekš sazinoties ar Izsolītāja kontaktpersonu: Tehniskās 
daļas vadītājs Māris Priedītis, tālruņa Nr. 20014200, e-pasts: maris.prieditis@zaao.lv. 

1.6. Izsoles veids: Rakstiska izsole ar augšupejošu soli. 
1.7. Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) ir EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti 

eiro, 00 centu), kas sastāv no nosacītās cenas (sākumcenas) bez pievienotā vērtības 
nodokļa EUR  991,74 (deviņi simti deviņdesmit viens eiro, 74 centi) un pievienotās 
vērtības nodokļa – EUR 208,26 (divi simti astoņi eiro, 26 centi). 

1.8. Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit eiro, 00 centu). 
1.9. Nodrošinājuma nauda EUR 120.00 apmērā iemaksājama šādā Izsolītāja norēķinu kontā: 

konts Nr. LV41HABA0001408040040 
banka: AS “Swedbank” 
SWIFT kods: HABALV22 
Maksājuma mērķī attiecīgi norādot “Nodrošinājuma nauda par MERCEDES BENZ 1824 
izsoli”. 

1.10. Nodrošinājuma nauda ir uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta 
Izsolītāja norādītajā norēķinu kontā līdz izsoles pieteikšanās termiņa beigām. Izsoles 
dalībnieka pienākums ir ieskaitīt Nodrošinājuma naudu Izsolītāja norēķinu kontā ar 
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tādu aprēķinu, lai līdz izsoles dienai Nodrošinājuma summa jau būtu ieskaitīta Izsolītāja 
bankas kontā. 

2. Piedalīšanās izsolē 
2.1. Izsolē piedalās Izsoles dalībnieki, kuri līdz Noteikumu 2.2. punktā noteiktajam termiņam 

piesakās uz izsoli un iemaksā Nodrošinājuma naudu. 

2.2. Izsolei var pieteikties līdz 2022. gada 28.jūnijam plkst.10.00, iesniedzot rakstisku 
piedāvājumu vienā no šādiem veidiem: 
2.2.1. parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz Izsolītāja elektroniskā 

pasta adresi: zaao@zaao.lv ar norādi: “SIA “ZAAO” piederošā transportlīdzekļa 
MERCEDES BENZ 1824 izsole”. Neatvērt līdz 2022. gada 28.jūnija plkst.11.15” vai 

2.2.2. iesniegts slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, kas personiski nodots vai ar pasta 
starpniecību nosūtīts uz Izsolītāja adresi: Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, 
LV-4201, uz aploksnes norādot: “SIA “ZAAO” piederošā transportlīdzekļa 
MERCEDES BENZ 1824 izsole”. Neatvērt līdz Neatvērt līdz 2022. gada 28.jūnija 
plkst.11.15”. 

2.3. Personiski nodotie vai ar pasta starpniecību piegādātie (atsūtītie) izsoles piedāvājumi 
(Noteikumu 2.2.2.punkts) glabājami slēgtās  (neatvērtās) aploksnēs līdz izsolei. 
Elektroniski iesniegtie piedāvājumi (Noteikumu 2.2.1. punkts) netiek atvērti līdz izsolei. 

2.4. Katrs Izsoles dalībnieks var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. Izsoles dalībnieks ir 
atbildīgs par to, ka pieteikums tiek iesniegts Izsolītājam līdz Noteikumu 2.2. punktā 
noteiktajam pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc norādītā termiņa pieteikumi 
netiek pieņemti. 

2.5. Izsoles dalībniekam piedāvājumam, kurš sagatavots atbilstoši pielikumā pievienotajai 
Pieteikuma formai (2. pielikums), jāpievieno un jāiesniedz šādi dokumenti: 
2.5.1. Pretendentam (juridiskai personai), ja juridisko personu pārstāv persona, kura nav 

juridiskās personas amatpersona ar pārstāvības tiesībām, iesniedzama pilnvara ar 
tiešu un nepārprotamu pilnvarojumu piedalīties Izsoles objekta izsolē, solīt par 
Izsoles objektu, parakstīt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, saistībā ar 
Izsoles objekta pirkuma noformēšanu; 

2.5.2. Pretendentam (fiziskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 
2.5.2.1. ja fizisko personu pārstāv tās pilnvarnieks, iesniedzama notariāli apliecināta 

pilnvara kopija, ar tiešu un nepārprotamu pilnvarojumu piedalīties Izsoles 
objekta izsolē, solīt par Izsoles objektu, parakstīt un saņemt visus 
nepieciešamos dokumentus, saistībā ar Izsoles objekta pirkuma 
noformēšanu; 

2.5.2.2. ja fiziskā persona ir saimnieciskās darbības veicējs un pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN) maksātājs, tad tas paziņo savu PVN maksātāja numuru; 

2.5.3. Dokuments, kas apliecina Nodrošinājuma naudas samaksu. 
2.6. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli 
apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

2.7. Piedāvājumi, kas neatbilst Noteikumu 2.2.1., 2.2.2., 2.5. un/vai 2.6. punktā minētajām 
prasībām, uzskatāmi par nederīgiem un netiek vērtēti. 

3. Izsoles norise 
3.1. Saņemtie pieteikumi rakstiskai izsolei ar atzīmi “SIA “ZAAO” piederošā transportlīdzekļa 

MERCEDES BENZ 1824 izsole”. Neatvērt līdz 2022. gada 28. jūnijam plkst.11.15”, tiks atvērti 
2022. gada 28.jūnijā plkst.11.15 Rīgas ielā 32, Valmierā, Izsoles komisijas sēdes laikā. 

3.2. Atverot iesniegtos piedāvājumus, Izsoles komisijas locekļi parakstās uz katra iesniegtā 
rakstveida piedāvājuma. 
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3.3. Pēc iesniegto piedāvājumu atvēršanas Izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem 
sagatavo piedāvāto cenu sarakstu, noraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles 
protokolā, un, ja nav šaubu, nosauc visaugstāko cenu un personu, kura to nosolījusi, un 
paziņo izsoles pabeigšanu. Ja Izsoles komisijai nepieciešams papildu laiks piedāvājumu 
izvērtēšanai, tā Izsoles dalībniekiem paziņo citu izsoles rezultātu paziņošanas laiku un 
vietu. Izsoles norise tiek protokolēta. 

3.4. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiek reģistrēts vismaz viens Izsoles dalībnieks. Ja 
noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens Izsoles dalībnieks, tad šis Izsoles 
dalībnieks, ja viņš ir nosolījis vai pārsolījis Izsoles objekta sākuma cenu, ir atzīstams par 
Izsoles objekta nosolītāju. 

3.5. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens Izsoles dalībnieks. 

3.6. Ja neviens Izsoles dalībnieks nav pārsolījis Izsoles objekta sākuma cenu, izsoli atzīst par 
nenotikušu. 

3.7. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu (Nosolīto cenu), 5 (piecu) 
darbdienu laikā pēc pirkuma līguma parakstīšanas dienas ar Izsoles uzvarētāju, tiek 
atmaksāta iemaksātā Nodrošinājuma nauda.  

3.8. Izsoles dalībniekam, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, Nodrošinājuma nauda tiek 
ieskaitīta Izsoles objekta cenā. 

3.9. Izsoles dalībniekam, kurš pieteicies izsolei, iemaksājis Nodrošinājuma, bet atsauc savu 
dalību izsolē ātrāk kā 3 (trīs) dienas pirms izsoles, samaksāto Nodrošinājuma naudu 
atmaksā, pamatojoties uz Izsoles dalībnieka motivētu iesniegumu.  

3.10. Izsoles dalībniekam, kurš pieteicies izsolei, iemaksājis Nodrošinājuma naudu, bet atsauc 
savu dalību izsolē vēlāk nekā 3 (trīs) dienas pirms izsoles, samaksāto Nodrošinājuma 
naudu neatmaksā.  

3.11. Ja pēc visu piedāvājumu atvēršanas izrādās, ka vairāki Izsoles dalībnieki piedāvājuši 
vienādu augstāko cenu, Izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus 
piedāvājumus no Izsoles dalībniekiem, kuri piedāvājušas vienādu augstāko cenu. Šādā 
gadījumā, uzaicinājums tiek nosūtīts uz Izsoles dalībnieka pieteikumā norādīto 
elektroniskā pasta adresi, uzaicinot attiecīgos Izsoles dalībniekus 3 (trīs) darbdienu laikā 
iesniegt jaunu Izsoles objekta cenu piedāvājumu. Gadījumā, ja neviens no šajā punktā 
minētajiem Izsoles dalībniekiem noteiktajā termiņā neiesniedz jaunu cenu piedāvājumu, 
par Izsoles uzvarētāju tiek atzīts tas pretendents, kurš pirmais iesniedzis piedāvājumu ar 
augstāko cenu. 

3.12. Par Noteikumos nereglamentētiem jautājumiem pieņemt lēmumu ir tiesības Izsoles 
komisijai.  

3.13. Sūdzības par izsoli var iesniegt SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājam 3 (trīs) darbdienu 
laikā no izsoles dienas. 

3.14. Izsoles dalībnieki ir atbildīgi par Noteikumos noteikto saistību izpildi norādītajos 
termiņos un apjomā. 

3.15. Izsoles rīkošana un pirkuma līguma noslēgšana ar Izsoles uzvarētāju ir Izsolītāja tiesība, 
nevis pienākums, Izsolītājs jebkurā brīdī var atteikties no pirkuma līguma noslēgšanas, 
kā arī pēc saviem ieskatiem pārtraukt vai izbeigt izsoli. 

4. Norēķinu kārtība un Izsoles objekta saņemšana 
4.1. Izsoles uzvarētājs no Izsolītāja saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Izsoles 

objektu  (3.  pielikums). Izsoles uzvarētājam Nosolītā cena jāsamaksā izziņā norādītajā 
termiņā, kas nevar būt īsāks kā 5 (piecas) darbdienas no izsoles noslēguma protokola 
parakstīšanas dienas. 

4.2. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāiemaksā SIA “ZAAO”, reģistrācijas numurs 44103015509, 
AS “Swedbank” kontā LV41HABA0001408040040, kods HABALV22.  
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4.3. Ja Izsoles uzvarētājs noteiktajā termiņā nesamaksā Nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības 
uz nosolīto Izsoles objektu. Šajā punktā minētajā gadījumā Nodrošinājuma nauda netiek 
atmaksāta. 

4.4. Ja Izsoles uzvarētājs nav veicis noteiktā termiņā Nosolītās cenas samaksu vai atsakās 
slēgt pirkuma līgumu, tad atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu Izsoles objekta 
pirkšanai par savu Nosolīto cenu dod Izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu pirms 
Izsoles objekta nosolītāja Nosolītās cenas. 

4.5. Ja Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu (Noteikumu 4.4. punkts), 
neveic maksājumus Noteikumu noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta 
pirkuma līgumu, uzskatāms, ka jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Izsoles 
objektu, un izsole uzskatāma par nenotikušu. 

4.6. Pēc Nosolītās cenas pilnīgas samaksas, SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs apstiprina 
izsoles rezultātus un ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā noslēdz pirkuma līgumu ar 
Izsoles uzvarētāju atbilstoši Noteikumiem pievienotajam pirkuma līguma projektam 
(4. pielikums). 

4.7. Izdevumus, kas saistīti ar Izsoles objekta tehniskās apskates veikšanu, tā pārreģistrāciju, 
sedz Izsoles uzvarētājs, kurš parakstījis pirkuma līgumu. 

4.8. Izsoles uzvarētājs iegādāto Izsoles objektu var saņemt tikai pēc pirkuma līguma, 
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izsoles objekta pārreģistrācijas veikšanas. 

Pielikumā: 
1. Izsoles objekta novērtēšanas akts Nr. 9613; 
2. Pieteikuma forma dalībai izsolei; 
3. Izziņa norēķinam par izsolē iegūto Izsoles objektu; 
4. Pirkuma līguma projekts. 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ___________________ Ilze Sausā 
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2. pielikums 

SIA “ZAAO” Izsoles komisijai 
Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 

iepirkumi@zaao.lv  

No _______________________________________ 
                                                                                                  (vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums)  

________________________________________ 
  (personas kods / juridiskās personas reģistrācijas numurs)  

________________________________________ 
                                                                        (adrese)  

________________________________________ 
                                                                                       (tālrunis, e-pasts) 

Bankas konts ______________________________________ 

PIETEIKUMS 
SIA “ZAAO” PIEDEROŠĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA 

MERCEDES BENZ 1824 IZSOLEI 

____________________      2022. gada ___. _________________ 
               (vieta) 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesaku dalību uz šādu rakstveida izsoles objekta izsoli ar šādu 
cenas piedāvājumu: 

Vienlaikus apliecinu, ka: 
• esmu iepazinies (-usies) ar izsolāmā objekta - transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, un neizvirzu un 

apņemos arī nākotnē neizvirzīt nekādas pretenzijas pret izsoles rīkotāju saistībā ar 
transportlīdzekļa tehnisko stāvokli; 

• man ir skaidras un saprotamas manas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles noteikumos 
un 

• normatīvajos aktos. Esmu iepazinies un piekrītu izsoles nolikuma, tai skaitā visu tā pielikumu, 
saturam, atzīstu to par pareizu, saprotamu un atbilstošu; 

• esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem pievienoto pirkuma līguma projektu un man (mums) ir 
skaidri saprotami pirkuma līgumā iekļautie nosacījumi; 

• visas izsoles piedāvājumā un tam pievienotajos dokumentos sniegtās ziņas par izsoles dalībnieku 
ir patiesa; 

• SIA “ZAAO” izsoles noteikumos norādītajā norēķinu kontā ir veikta Nodrošinājuma naudas 
iemaksa par izsoles objektu. 

Transportlīdzekļa 
marka, modelis, 
ražošanas gads

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un VIN Piedāvātā cena  
(ar PVN) EUR

MERCEDES BENZ 1824 
07.11.1994.

PO 2295 
WDB6521061K062044
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(Izsoles dalībnieka vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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3. pielikums 

IZZIŅA 
NORĒĶINAM PAR IZSOLĒ IEGŪTO OBJEKTU 

Izsoles dalībnieka, Izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese: 

________________________________________________________________________________ 

izsolē, kas notika 2022. gada ___. _________________ Rīgas ielā 32, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, 
ieguva īpašumā Izsoles objektu par summu (ar PVN) 

EUR ____________________________________________________ 
(summa cipariem un vārdiem) 

Līdz 2022. gada __._____________ Izsolāmā objekta nosolītājam jāpārskaita  

EUR ____________________________________________________ 
(summa cipariem un vārdiem) 

SIA “ZAAO”, reģistrācijas numurs 44103015509, uz šādu norēķinu kontu: AS “Swedbank”, konta Nr. 
LV41HABA0001408040040, kods HABALV22. 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ___________________ ___[vārds uzvārds]____________________ 
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4. pielikums 

Pirkuma līguma projekts 

Valmierā 2022. gada __. ____________ 

SIA “ZAAO”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103015509, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv tās valdes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis, turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses, un 

____[nosaukums/vārds uzvārds]_________________, vienotais reģistrācijas Nr./personas 
kods _________________, kuru, pamatojoties uz ______[pārstāvības pamats]_______, pārstāv _____[amats, 
vārds uzvārds]______________, turpmāk – Pircējs, no otras puses, turpmāk Pircējs un Pārdevējs kopā – 
Puses, katra atsevišķi – Puse, 

ņemot vērā SIA “ZAAO” rīkotās izsoles “SIA “ZAAO” piederošā transportlīdzekļa MERCEDES BENZ 
1824 atsavināšana” rezultātus, noslēdz šāda satura pirkuma līgumu, turpmāk - Līgums: 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk Pārdevēja īpašumā esošo transportlīdzekli – kravas 

atkritumvedēju, marka, modelis: MERCEDES BENZ 1824, reģistrācijas Nr. PO 2295, transportlīdzekļa 
identifikācijas numurs  (VIN numurs): WDB6521061K062044, turpmāk – Prece. Preces parametri, 
aprīkojums un uz Līguma sagatavošanas brīdi konstatētie bojājumi norādīti Novērtēšanas aktā Nr. 
9613, turpmāk – Novērtēšanas akts, kas ir Līguma 1.  pielikums un ir Līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 

1.2. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Preces tehnisko stāvokli, tās aprīkojumu un konstatētajiem 
bojājumiem, tajā skaitā par to, ka Precei nav spēkā esošas tehniskās apskates, un neizvirza un 
turpmāk neizvirzīs nekādas pretenzijas pret Pārdevēju attiecībā par Preci. 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 
2.1. Līguma summa par Preci tiek noteikta EUR ________________ (________________________________ 

eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN. PVN tiek noteikts 21 % apmērā, proti, EUR 
___________ (_______________________). Līguma summa par Preci kopā ar PVN tiek noteikta 
EUR ________________ (__________________). 

2.2. Pircējs apliecina, ka viņš pirms Līguma noslēgšanas ir veicis Preces pirkuma maksas, kas norādīta 
Līguma 2.1.  punktā, samaksu Pārdevējam pilnā apjomā un Pārdevējs apliecina, ka viņš pirms 
Līguma noslēgšanas no Pircēja ir saņēmis Preces pirkuma maksu. 

2.3. Pircējs un Pārdevējs apliecina, ka, slēdzot Līgumu, viņi apzinās Preces vērtību un atsakās celt viens 
pret otru prasības par Līguma atcelšanu nesamērīgu zaudējumu dēļ. 

3. Preces pieņemšana - nodošana 
3.1. Pārdevējs nodod Preci Pircējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās 

dienas un pēc Preces pārreģistrācijas uz Pircēja vārda. Puses savstarpēji vienojas par konkrētu Preces 
nodošanas datumu un laiku. 

3.2. Līdz Preces nodošanai Puses veic visas nepieciešamās darbības, lai pārreģistrētu Preci uz Pircēja 
vārda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Visas izmaksas, kas saistītas ar Preces pārreģistrēšanu uz 
Pircēja vārda, sedz Pircējs. 

3.3. Preces nodošanas vieta: _____________________________. 
3.4. Prece tiek nodota un pieņemta ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Prece uzskatāma par nodotu 

Pircējam dienā, kad Puses vai to pilnvarotās personas ir parakstījušas Preces pieņemšanasnodošanas 
aktu. Preces nodošanas brīdī Pārdevējs nodot Pircējam arī visus ar Preci saistītos dokumentus. 

 9



4. Pušu saistības 
4.1. Pārdevējs: 
4.1.1. Pārdod un nodot Preci tās nodošanas vietā, kas norādīta Līguma 3.3. punktā; 
4.1.2. Sadarbojas ar Pircēju, lai pārreģistrētu Preci uz Pircēja vārda Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 
4.1.3. Apliecina, ka Līguma spēkā stāšanās dienā Prece ir Pārdevēja īpašumā un turējumā, tā nav 

atsavināta nevienai citai personai, Prece neatrodas meklēšanā, Precei nav reģistrēti nekāda veida 
aizliegumi, liegumi, apgrūtinājumi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Pircējam izmantot 
Preci tam paredzētajam mērķim; 

4.1.4. Apliecina, ka Prece atbilst tādam tehniskajam un vizuālajam stāvoklim, kāds tas norādīts 
Novērtēšanas aktā. 

4.2. Pircējs: 
4.2.1. Pieņemt Preci Līgumā noteiktajā kārtībā; 
4.2.2. Apņemas neveikt nekādas darbības, kas varētu traucēt Līguma izpildi, ja netiek pārkāpti Līguma 

noteikumi; 
4.2.3. Veic visas nepieciešamās darbības un sedz visas nepieciešamās izmaksas, lai pārreģistrētu Preci 

uz Pircēja vārda; 
4.2.4. Apliecina, ka līdz Līguma parakstīšanai ir iepazinies ar Preces tehnisko un vizuālo stāvokli un 

apliecina, ka Prece atbilst Pircēja vajadzībām; 
4.2.5. Apliecina, ka apzinās, ka Precei nav veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate un ka tā ir 

jāveic Pircējam par saviem līdzekļiem. 

5. Pušu mantiskā atbildība 
5.1. Ja Pārdevējs nenodod Preci Līguma 3.1. punktā norādītajā termiņā, vai arī Pircējs nepieņem Preci 

Līguma 3.1. punktā norādītajā termiņā, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu EUR 0,5 % (nulle 
komats pieci procenti) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 
Līguma summas. 

5.2. Ja kāda no Pusēm bez attaisnojoša iemesla neveic Līgumā norādītās darbības, kas nepieciešamas, lai 
Preci pārreģistrētu uz Pircē ja vārda, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 
EUR 50,00 (piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 
procenti) no Līguma summas. 

5.3. Līgumsoda samaksa tiek veikta, pamatojoties uz attiecīgās Puses sagatavoto un izsniegto rēķinu, 
kurā samaksas termiņš nav īsāks par 10 (desmit) dienām. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 
5.5. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu 

kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. 

6. Strīdu izšķiršanas kārtība 
6.1. Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības laikā, 

Puses risina pārrunu ceļā. 
6.2. Gadījumā, ja Puses 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, Pušu strīdus saistībā ar Līgumu 

pēc prasītāja izvēles izšķirs Latvijas Komersantu šķīrējtiesa, reģistrācijas numurs 40003963576, 
pamatojoties uz tās reglamentu un statūtiem, latviešu valodā, rakstveida procesā, viena šķīrējtiesneša 
sastāvā vai vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Pārdevēja juridiskās adreses. 

7. Līguma spēkā stāšanās, grozījumi un Līguma darbības izbeigšana 
7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai 

izpildei vai līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanai Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
7.2. Pusēm, savstarpēji vienojoties, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt jebkurā laikā. Jebkuras 

Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā, abpusēji parakstītas un pēc parakstīšanas kļūst par 
Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

7.3. Pārdevējam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pircējs Līgumā noteiktajā termiņā 
neveic Preces pārreģistrāciju (Līguma 3.2. punkts). 

7.4. Pircējs ir tiesīgs vienpersoniski izbeigt Līgumu, par to iepriekš rakstveidā brīdinot Pārdevēju 
10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pārdevējs nenodot Preci Līgumā noteiktajā vietā un laikā. 

7.5. Jebkura no Pusēm ir tiesīga nekavējoties vienpersoniski izbeigt Līgumu, ja otra Puse tiek likvidēta, ir 
uzsākts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process vai attiecīgās Puses darbība tiek izbeigta 
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vai pārtraukta. 

8. Nepārvarama vara 
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 
rakstura apstākļiem pieskaitāmas: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 
streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski 
ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 
šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata 
ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam 
ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

9. Citi noteikumi 
9.1. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību 

pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 
9.2. Puses Līguma darbības laikā apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci attiecīgās Puses 

juridiskajā adresē. Korespondence tiek uzskatīta par saņemtu Paziņošanas likumā norādītajos 
termiņos. 

9.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības vai kādi 
Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad attiecīgā Puse 
nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šā punkta noteikumus, uzskatāms, 
ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā 
punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un 
to rekvizītiem. 

9.4. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.5. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, viens Līguma eksemplārs tiek izsniegts 
Pircējam, otrs eksemplārs – Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.6. Līgumam tā spēkā stāšanās brīdī ir 2 (divi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 
9.6.1.Preces novērtēšanas akts Nr. 9613; 
9.6.2.Preces pieņemšanas-nodošanas akta projekts. 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pārdevējs     Pircējs 

SIA “ZAAO” _________________________

Reģistrācijas Nr. 44103015509 
Adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, 
Valmieras novads, LV-4201 
Tālruņa Nr. 64281250 
e-pasts: zaao@zaao.lv 
banka: AS Swedbank 
SWIFT kods HABALV22 
Konta Nr. LV41HABA0001408040040 

Valdes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis

Reģistrācijas Nr./personas kods 
__________________________ 
Adrese: ____________________________ 
Tālruņa Nr. _____________________ 
e-pasts: ___________________  
banka: _____________________ 
SWIFT kods _____________________ 
Konta Nr. ________________________ 

___________________
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2. pielikums 
2022. gada __. _______ 

pirkuma līgumam Nr. _______ 

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS 
(projekts) 

Valmierā       2022. gada ___. __________ 

SIA “ZAAO”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103015509, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv tās valdes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis, turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses, un 
____[nosaukums/vārds uzvārds]_________________, vienotais reģistrācijas Nr./personas 
kods _________________, kuru, pamatojoties uz ______[pārstāvības pamats]_______, pārstāv _____[amats, 
vārds uzvārds]______________, turpmāk – Pircējs, no otras puses, turpmāk Pircējs un Pārdevējs kopā – 
Puses, katra atsevišķi – Puse, 

ņemot vērā, ka: 
- 2022. gada ___.  _______________ starp Pusēm noslēgts pirkuma līgums Nr._______, turpmāk  –

 Līgums, par transportlīdzekļa – kravas atkritumvedēja, marka, modelis: MERCEDES BENZ 1824, 
r e ģ i s t r ā c i j a s N r.  P O  2 2 9 5 , t r a n s p o r t l īd z e k ļ a i d e n t i f i k ā c i j a s n u m u r s ( V I N 
numurs): WDB6521061K062044, turpmāk – Prece, iegādi; 

- Līguma 3.4. punktā noteikts, ka Prece tiek nodota un pieņemta ar pieņemšanas - nodošanas aktu, 

Puses noslēdz šādu pieņemšanas – nodošanas aktu, turpmāk – Akts: 
1. Pārdevējs nodod, un Pircējs pieņem šādu transportlīdzekli: 
1. Marka, modelis:  MERCEDES BENZ 1824 
2. Reģistrācijas numurs: PO 2295 
3. Šasijas numurs: WDB6521061K062044 
4. Izgatavošanas gads: 07.11.1994. 
5. Odometra radījums (stāvoklis): ______________ 
6. Tips: kravas atkritumvedējs 
7. Apliecības Nr. AF 1634891 
2. Pircējs apliecina, ka tam nav un nākotnē nebūs pretenziju pret Pārdevēju par Preces tehnisko stāvokli. 
3. Līdz ar Preces nodošanu Pārdevējs nodod Pircējam: 

3.1. Atslēgas komplektu; 
3.2. __________________. 

4. Akts sagatavots uz vienas lapas divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs – Pārdevējam, otrs – 
Pircējam. 

Preci nodeva: 
__________[paraksts]_____________    ________[amats, vārds uzvārds]________ 

Preci pieņēma: 
__________[paraksts]_____________    ________[amats, vārds uzvārds]________ 
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