
PIRKUMA LĪGUMS Nr. ___ 
 
Rīgā, 2020.gada [datums].[mēnesis] 
   

Maksātnespējīgā AS “PNB Banka”, reģistrācijas Nr.40003072918, tās administratora Vigo 
Krastiņa personā (turpmāk - Pārdevējs), no vienas puses, un  

[Vārds Uzvārds/ Nosaukums], personas kods/reģistrācijas Nr. tās valdes locekļa/pilnvarotās 
personas______ personā (turpmāk - Pircējs), no otras puses,  un abi (Pārdevējs un Pircējs) kopā saukti 
Puses, ņemot vērā, ka: 

-  2020.gada [datums].[mēnesis] noslēdzās publiski izsludinātās kustamās mantas pārdošana, 
izmantojot cenu aptauju (turpmāk – Cenu aptauja), kurā Pircējs piedāvāja augstāko cenu, šādi paužot 
vēlmi iegādāties no  Pārdevēja attiecīgo kustamo mantu saskaņā ar Cenu aptaujas un šī pirkuma līguma 
noteikumiem; 

- Cenu aptaujas noteikumi ir saistoši Pircējam arī pēc šī pirkuma līguma noslēgšanas; 
- 2020.gada [datumā].[mēnesī] Pircējs ir iemaksājis Pārdevējam drošības naudu [summa] EUR 

(turpmāk - Drošības nauda), kas atbilstoši Cenu aptaujas noteikumiem ir ieskaitāma piedāvātās cenas 
summā jeb mantas pirkuma cenā, ja tiek izpildīti Cenu aptaujas un šī pirkuma līguma noteikumi, 

noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk - Līgums): 
 

1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevējam piederošo transporta līdzekli - Mercedes-Benz 
S560 4Matic, VIN Nr. WDD2221861A387690,  pirmā reģistrācija 2018.gads (turpmāk - Manta), 
tādā stāvoklī, kādā tā ir šī Līguma noslēgšanas dienā.  

2. Atbilstoši Pircēja izteiktajam cenu piedāvājumam par Mantu un tā pieņemšanai no Pārdevēja puses, 
Mantas pirkuma cena tiek noteikta [summa] EUR [summa vārdiem]  (turpmāk - Pirkuma cena). 
Pirkuma cena netiek aplikta ar  pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma 52.panta 31 daļu. 

3. Puses apliecina, ka tās apzinās Mantas vērtību un atsakās celt viena pret otru prasības par 
zaudējumiem, prasības par noteiktās Mantas Pirkuma cenas izmaiņu un/vai šī Līguma atcelšanu 
nesamērīgu zaudējumu dēļ. 

4. Cenu aptaujas ietvaros Pircēja samaksātā Drošības nauda ir ieskaitāma Pirkuma cenā. 
5. Pirkuma cenas daļu, kas ir starpība starp šī Līguma 2.punktā norādīto Pirkuma cenu un Drošības 

naudu, bet konkrēti, [summa] EUR [summa vārdiem],  Pircējs ir samaksājis Pārdevējam pirms šī 
Līguma parakstīšanas dienas, naudu pārskaitot uz Pārdevēja bankas kontu: 
LV85PRTT0260000003400, AS „PrivatBank”. 

6. Pircējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka ir informēts par Mantas atrašanās vietu, sastāvu un 
stāvokli, viņš pats ir iepazinies ar to un pārbaudījis, un viņam tas ir pieņemams, kā arī Pircējs ir 
pilnībā atbildīgs par Mantas saglabāšanu un izvešanu par saviem līdzekļiem no vietas/telpām, kurās 
Manta atrodas uz šī Līguma noslēgšanas brīdi. Šajā sakarā Pircējam pret Pārdevēju nav un nebūs 
nekādu pretenziju. 

7. Pircējs samaksā visus ar Mantas pārreģistrāciju uz Pircēja vārda saistītos darbību izdevumus, t.sk. 
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli un uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokli (ja tas ir 
attiecināms uz Pircēju), izņemot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli un uzņēmuma vieglo 
transportlīdzekļu nodokli, kas attiecināms uz Pārdevēju un ir par periodu līdz šī Līguma 
parakstīšanas dienai vai līdz dienai, kad Pārdevējs Mantu ir noņēmis no uzskaites, atkarībā no tā, 
kurš no minētajiem notikumiem iestājas agrāk.    

8. Manta tiek nodota Pircēja īpašumā, valdījumā un turējumā ar Mantas reģistrāciju uz Pircēja vārda, 
un ar šo brīdi Pircējs nes visu risku par nejaušu gadījumu, ja sakarā ar to Manta iet bojā vai bojājas, 
kā arī atbild par trešo personu jebkāda veida prasībām, kuru pamats radies pēc Mantas nodošanas 
Pircējam. 

9. Pircēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas veikt Mantas 
reģistrāciju uz savu (Pircēja) vārdu vai vienoties par citu Mantas nodošanas kārtību, ja Manta ir 
paredzēta izvešanai no Latvijas. Pārdevējs apņemas no savas puses veikt nepieciešamās darbības lai 
Pircējs varētu veikt Mantas reģistrāciju uz savu vārdu un/vai izvest Mantu no Latvijas.  

10. Ja Pircējs šī Līguma 9.punktā noteiktajā termiņā un neveic Mantas reģistrāciju uz savu vārdu, tad 
Pārdevējs ir tiesīgs: 



 

10.1 piemērot līgumsodu 50 EUR dienā par katru termiņa kavēto dienu. Līgumsoda samaksa 
neatbrīvo no saistību pienākumu izpildes; 
10.2 vienpusēji atkāpties no šī Līguma, par to paziņojot Pircējam, ja kavējums ir ilgāks par 20 
(divdesmit) dienām.  Pārdevēja atkāpšanās gadījumā, Pircēja samaksātā Pirkuma maksa un citi 
veiktie maksājumi saskaņā ar šo Līgumu Pircējam atmaksāti netiek, un tie paliek Pārdevējam.  

11. Visa veida paziņojumi, uzaicinājumi nosūtāmi Pusēm uz to Līgumā norādīto juridisko 
adresi/dzīvesvietas adresi vai dokumenta, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 
laika zīmogu, veidā uz šādam Pušu e-pasta adresēm: 
11.1. Pārdevējam - izsoles@pnbbanka.eu; 
11.2. Pircējam – [e-pasts]. 

12. Šis Līgums stājas spēkā, kad abas Puses to parakstījušas. 
13. Šis Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Visiem šī Līguma grozījumiem un 

papildinājumiem ir jābūt noformētiem rakstiskā veidā un Pušu parakstītiem. 
14. Visas domstarpības un strīdus, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā, taču, ja nav 

iespējams panākt vienošanos, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

15. Šis Līgums ir sastādīts 3 (trijos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs atrodas 
pie Pārdevēja, viens eksemplārs pie Pircēja, viens paredzēts iesniegšanai Ceļu satiksmes drošības 
direkcijā.  

 
 
Pārdevējs: 
Maksātnespējīgās AS “PNB Banka” 
vārdā maksātnespējas administrators 

   Vigo Krastiņš …………………………… 

Pircējs: 
Vārds Uzvārds/Nosaukums,  
valdes loceklis/pilnvarotā persona 
Vārds Uzvārds …………………………… 
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