
PROJEKTS 
 
 

Automašīna pirkuma-pārdevuma līgums Nr.  
 

 
Smiltenē,                                                                                                                         2022.gada …jūlijā 

 

 
Smiltenes novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009067337, juridiskā adrese: 

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, turpmāk tekstā – Pārdevējs, kuras vārdā saskaņā ar 
Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 8.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Smiltenes novada 
pašvaldības nolikums” rīkojas ____________, no vienas puses un  

_________,  personas kods __________, deklarētā adrese: ________, turpmāk tekstā – Pircējs, no 
otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse vai Puses, 
 pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu 
un 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 
6.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.novembra 
lēmumu Nr.____, noslēdz šādu Pusēm un to mantiniekiem vai tiesību un saistību pārņēmējiem saistošu 
pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums): 

 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod un nodod Pircējam īpašumā, bet Pircējs pērk un pieņem no Pārdevēja savā 
īpašumā, lietojumā un valdījumā, kustamo mantu – ___________, valsts reģistrācijas numuru zīme 
___________, krāsa ______, motora tilpums – ______, degviela  - _____, turpmāk tekstā saukta arī – 
Automašīna, ar visiem tā likumiskajiem piederumiem, tiesībām un pienākumiem. 
1.2. Automašīna ir Pārdevēja īpašums, ko apliecina transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība Nr.______, 
un tā  reģistrēta uz Pārdevēja vārda un tam ir tiesības slēgt šo Līgumu.   
1.3. Pārdevējs apliecina, ka Automašīna nav nevienam citam atsavināta, tas nav ieķīlāta, nav apgrūtināta 
ar parādiem un saistībām, un par to nav tiesas strīdu.  
1.4. Pircējs pērk Automašīnu tādā stāvoklī, kādā tas atradās Līguma parakstīšanas dienā. Pircējs apliecina, 
ka tas ir iepazinies ar Automašīnas stāvokli, kā arī Automašīnu raksturojošiem dokumentiem. 
1.5. Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz Automašīnu pirkuma līguma spēkā stāšanas dienā un kad Puses 
parakstījušas Līguma 2.1.punktā minēto aktu. 

 

2. Automašīnas nodošana 
2.1. Pārdevējs pēc Līguma parakstīšanas ne vēlāk ka 10 (desmit) darba dienu laikā apņemas nodot 
Automašīnu Pircējam un Pircējs apņemas Automašīnu pieņemt ar Nodošanas - pieņemšanas aktu (turpmāk 
tekstā – Akts). 
 

3. Pirkuma maksa un tās samaksas kārtība 
3.1. Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas 
apstiprinātajam protokolam, Automašīnas Pircēja nosolītā pārdošanas cena ir _____ EUR (_____ euro un 
___centi) turpmāk tekstā arī – pirkuma maksa. Pirkuma maksā ietilpst pievienotās vērtības nodoklis pēc 
aktuālās pievienotās vērtības nodokļa likmes. 
3.2. Maksāšanas līdzekļi par Automašīnu – 100% euro. 
3.3. Puses Automašīnas  pirkuma maksu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas 
pretenzijas otrai Pusei par pirkuma maksas maiņu nesamērīgu zaudējumu dēļ. 
Līdz šī Līguma parakstīšanai Pircējs ir samaksājis Pārdevējam visu Līguma 3.1.punktā noteikto 

Automašīnas pirkuma maksu un ieskaitījis to Pārdevēja norēķina kontā __________________________un 

Pārdevēja paraksts zem šī Līguma kalpo kā pierādījums pirkuma maksas saņemšanai. 

4. Līguma īpašie nosacījumi 
4.1. Pircējs apliecina, ka tam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nav ne tiesisku, ne citu 
šķēršļu Automašīnas iegūšanai īpašumā. 
4.2. Pusēm ir zināmi Latvijas republikas Civillikuma 2027.-2038.pantos paredzētie noteikumi. 
4.3. Ar šī Līguma spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē visi Pušu starpā noslēgtie līgumi un vienošanās par 
Līguma 1.1.punktā noteikto Nekustamo īpašumu.  
4.4.  Līgums neparedz blakus Līgumus, atpakaļpārdevuma vai atpakaļpirkuma Līgumus. 
4.5. Pircēja pienākums ir pārreģistrēt Automašīnu savā īpašumā ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc Līguma 2.1.punktā noteiktā Akta parakstīšanas dienas. Pārdevējs pilnvaro Pircēju iesniegt visus 
nepieciešamos dokumentus VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Automašīnas pārreģistrēšanai  uz 
Pircēja Vārda bez Pārdevēja klātbūtnes un speciālām pilnvarām. Gadījumā, ja Puses neizpildīs vai neievēros 



Līguma noteiktos termiņus, Pusei, kuras tiesības ir aizskartas vai nokavēts 2., un 4.5. punktā noteikto saistību 
izpildes termiņš, ir tiesības aprēķināt un pieprasīt no vainīgās Puses līgumsodu 0,1 % (vienas desmitās daļas 
procenta) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās pirkuma maksas par katru saistību izpildes kavējuma dienu, 
bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pirkuma maksas.  
4.6. Pircējs apņemas segt pārreģistrācijas un citus izdevumus, kas saistītas ar Automašīnas 
pārreģistrāciju.  
4.7. Pārdevēja pārstāvis un pilnvarotā persona ir Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības 
nodaļas vadītājs - __________; e-pasts _____________, kas kontrolē Līguma izpildi un paraksta 
pieņemšanas nodošanas aktu.  
4.8. 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.  
4.9. 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. 
Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu datus, tad Puse, kura nodod 
datus, ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes 
ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot datus, 
Pusēm ir pienākums ievērot  Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par fizisko personu datu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punktu), ar mērķi noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju. 
4.10. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, un 
vienlaikus paziņo, ka tas slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem vienai pret otru, pilnībā un vispusīgi ievērojot 
abu Pušu gribu un intereses. 
4.11. Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu 
tiesības un pienākumus. 
4.12. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas 
darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un 
Pušu tiesību realizēšanu. 
4.13. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas Puses un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs 
šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
4.14. Līgums sagatavots un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 
4.15. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi 
savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā, strīdu izskatīšana 
tiek nodota Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
4.16. Līgums sagatavots un parakstīts uz 2 (divām) lapām latviešu valodā  un pieņemšanas nodošanas aktu 
uz 1 (vienas ) lapas, viens  - Pircējam, viens Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais 
spēks. 
 

 
5. Pušu rekvizīti un paraksti 

 
Pārdevējs:  Pircējs  
Smiltenes novada pašvaldība 
Nodokļu maksātāja reģ.Nr.90009067337 
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene,  
Smiltenes novads, LV – 4729 
E-pasts: dome@smiltenesnovads.lv  
 
 
 
_____________________________________ 
Domes priekšsēdētājs 

 

 

Līgums parakstīts   2022.gada ___.__________ 

 
Reģ.Nr./Personas kods  
Adrese: 
E-pasts:  
Tālr.   
 
 
___________________________________ 
                                                  
 
 

Līgums parakstīts   2022.gada ___.___________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj/?locale=LV
mailto:dome@smiltenesnovads.lv


 
 
 
 

Automašīnas pieņemšanas –nodošanas Akts 
Pie automašīna pirkuma-pārdevuma līgums Nr.  

 
 

 Smiltenē,                                       
 2022.gada____.______________  

 
Smiltenes novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009067337, juridiskā adrese: 

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, turpmāk tekstā – Pārdevējs, kuras vārdā saskaņā ar 
2022.gada ___.__________________ Līguma Nr. SNP_____ 4.7.punktā noteikto rīkojas  Smiltenes novada 
pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs - __________ no vienas puses un  

_____,  personas kods _________, deklarētā adrese: _______, turpmāk tekstā – Pircējs, no otras 
puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse vai Puses,  saskaņā ar Līguma  2.1.punktu sastādīja 
aktu, turpmāk tekstā – Akts. 

 
1. Puses apliecina, Pārdevējs ir pārdevis un nodevis īpašumā Pircējs nopircis un pieņēmis īpašumā - 

automašīnu ___________, turpmāk  - Automašīna, ar sekojošu specifikāciju 

1. Valsts reģistrācijas nr.  

2. Šasijas Nr.  

3. Krāsa   

4. Izlaiduma gads  

5. Motora tilpums  

6. ātrumkārba  

7. Degviela  

8. Nobraukums  

 
2. Kopā ar Automašīnu Pārdevējs nodod īpašumā un Pircējs pieņem īpašuma  1 (vienu) aizdedzes atslēgu 

komplektu un Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību  Nr. ____, Automašīna noņemta no uzskaites. 
3.  Pircējs veicis pirkuma maksas samaksu par Automašīnu saskaņā ar Pārdevējam iesniegto bankas 

maksājuma uzdevumiem kontā___________________________  
4. Pārdevējs saņēmis pirkuma maksu par Automašīnu un tam šajā sakarā nav un turpmāk nebūs pretenziju 

pret Pircēju. 
5. Ar šo Aktu Pircējs apstiprina, ka Pārdevēja pārdotā Automašīnas tehniskais stāvoklis Pircējam ir 

zināms un tam nav un turpmāk nebūs pretenziju pret Pārdevēju šai jautājumā. 
6. Akts sastādīts uz vienas lapas, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks Katra no Pusēm 

saņem vienu Akta eksemplāru 
7. Puses piekrīt visiem Akta noteikumiem un apstiprina to parakstot; 
 

Pārdevējs:  Pircējs 
Smiltenes novada pašvaldība 
Nodokļu maksātāja reģ.Nr.90009067337 
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene,  
Smiltenes novads, LV – 4729 
E-pasts: dome@smiltenesnovads.lv  
 
 
____________________________________ 
Pilnvarotā persona             
 
 
Akts parakstīts   2022.gada ___.___________ 

 
Personas kods 
Adrese:  
E-pasts:  
Tālr.  
 
 
___________________________________ 
                              
 
 
Akts parakstīts   2022.gada ___._____________ 
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