
 

                                                                        Apstiprinu: 

                                                                                                    Liepājas pilsētas Pašvaldības  

                                                                                                      policijas priekšnieks 

                                                                                                         

                                                                                                ______________ N.Dīķis 

                                                                        15.09.2015 

 

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA” KUSTAMĀS MANTAS – 

AUTOMAŠĪNAS VW CADDY ATSAVINĀŠANAS - PĀRDOŠANAS 

PAR BRĪVU CENU NOTEIKUMI 

 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas, 

reģ. Nr. 90000037587 , kustamās mantas – automašīnas VW CADDY, reģistrācijas  

Nr.EP 6863, (turpmāk tekstā– AUTOMAŠĪNA ) atsavināšana. 

1.2. AUTOMAŠĪNA tiek atsavināta pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu 

– EUR 504,21 (pieci simti četri euro un divdesmit viens cents) bez PVN. Maksāšanas līdzekļi: 

100% euro. 

1.3. Kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu organizē ar Liepājas pilsētas Pašvaldības 

policijas 2015.gada 16.jūlijā izveidotā izsoles komisija. 

1.4. Sludinājumi par AUTOMAŠĪNAS pārdošanu par brīvu cenu ievietojami laikrakstā 

„Kurzemes vārds”, portālos ww.ss.lv un www.liepajniekiem.lv. Liepājas pilsētas pašvaldības 

policijas mājas lapā pp.liepaja.lv. Paziņojums par pārdošanu izliekams Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijas atrašanā vietā, Jelgavas ielā 48, Liepāja  pie informācijas stenda ēkas 

pirmajā stāvā. 

 

2. AUTOMAŠĪNAS RAKSTUROJUMS 

  

 2.1. AUTOMAŠĪNAS marka – VW CADDY valsts reģistrācijas Nr. EP 6863,  

 izlaiduma gads – 2002, motora tilpums – 1390cm³, odometra rādījums – 221875 km,  

 degviela – benzīns, krāsa - balta.  

 2.2. Tehniskā apskate līdz 26.03.2015.gadam. 

 2..3. AUTOMAŠĪNAI netiek noteikts garantijas termiņš. 

 2.4. Automašīna ir daļēji nolietota – virsbūvei ir caurejoša korozija, krāsojuma bojājumi, 

bojāts priekšējais atdures stienis un priekšējais stikls. Automašīnai ir nepieciešams motora 

remonts, jo izmešu daudzums izplūdes gāzēs pārsniedz normatīvos paredzēto, nav veikta 

ikgadējā tehniskā apskate. 

 2.5. AUTOMAŠĪNU var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijas priekšnieka palīgam saimnieciskajos jautājumos J.Rukmanim, tālrunis – 

29129320.  

 

3. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN REĢISTRĒŠANA 

  

3.1. Atsavināmās AUTOMAŠĪNAS pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura 

saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā 

transportlīdzekli.  

3.2. Pieteikumu pieņemšanu un reģistrāciju uzsāk pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā 

“Kurzemes vārds”. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu 

iegūt savā  īpašumā AUTOMAŠĪNU un slēgt ar tās atsavinātāju pirkuma līgumu.  

http://www.pp.liepaja.lv/
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3.2. Pretendentiem, kuri vēlas pirkt AUTOMAŠĪNU, darba dienās Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijas darba laikā, sākot no 2015.gada 16.septembra plkst.8.30 līdz 2015.gada  

15.oktobrim plkst. 17.00 jāiesniedz Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā, Jelgavas iela 48, 

Liepāja, šādi dokumenti:  

3.2.1. fiziskai personai:  

3.2.1.1. pieteikums par AUTOMAŠĪNAS pirkšanu par brīvu cenu;  

3.2.1.2. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz 

kopija);  

3.2. 2. juridiskai personai:  

3.2.2.1. pieteikums par AUTOMAŠĪNAS pirkšanu par brīvu cenu;  

3.2.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņu par juridisko personu (pārstāvības 

tiesībām);  

3.2.2.3. pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja to pārstāv persona, kurai nav 

statūtos noteiktās pārstāvības tiesības;  

3.3. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punkta un tā apakšpunktu prasības, tā 

tiek reģistrēta pircēju reģistrācijas lapā, kurā norāda: kārtas numuru; fiziskai personai 

– vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai -nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, adresi.  

3.4. Pretendents netiek reģistrēts, ja:  

3.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos 

dokumentus;  

3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš. 

 

4. NOSACĪTĀS CENAS SAMAKSA UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA  

 

4.1. Ja noteiktajā termiņā, AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies  

viens pretendents, komisija trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par pretendenta  

atzīšanu par AUTOMAŠĪNAS pircēju un izsniedz pretendentam izziņu par norēķinu  

veikšanu (pielikums Nr.3).  

4.2. Ja noteiktajā termiņā ir iesniegti un reģistrēti vairāk kā viens pieteikums  

AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu, starp šīm personām 2015.gada 19.oktobrī 

plkst. 11.00 rīkojama izsole atbilstoši Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas, reģ. Nr.  

90000037587, kustamās mantas – automašīnas VW CADDY, reģistrācijas Nr. EP  

6863, (turpmāk tekstā– AUTOMAŠĪNA ) pārdošanas par brīvu cenu izsoles  

noteikumiem.  

4.3. Pretendentiem turpmākā dalība atsavināšanas procedūrā, piedaloties izsolē 

jāapstiprina līdz 2015.gada 16.oktobra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu atbilstoši Liepājas 

pilsētas Pašvaldības policijas 2015.gada 31.jūlijā apstiprinātajiem LIEPĀJAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS KUSTAMĀS MANTAS – AUTOMAŠĪNAS VW CADDY  

PĀRDOŠANAS PAR BRĪVU CENU IZSOLES NOTEIKUMIEM.  

4.4. Ja neviens pretendents neapstiprina dalību izsolē, AUTOMAŠĪNA tiek pārdota  

pretendentam, kurš pirmais iesniedzis pieteikumu un reģistrēts AUTOMAŠĪNAS pirkšanai  

par brīvu cenu.  

4.5. Pircējam pirkuma cenas samaksa jāveic trīs darba dienu laikā pēc izziņas  

norēķinu veikšanas (pielikums Nr.3) saņemšanas, iemaksājot visu pirkuma cenu, Liepājas 

pilsētas Pašvaldības policijas bankas kontā  AS „SEB” banka LV 54 UNLA 0070800003110 

ar atzīmi “Automašīnas VW CADDY ar valsts reģistrācijas Nr. EP 6863 pirkums par brīvu 

cenu”.  

4.6. Pēc maksājuma uzdevuma, kas apliecina AUTOMAŠĪNAS pirkuma cenas samaksu 

iesniegšanas pārdevējam, starp pārdevēju un pircēju tiek parakstīts  

AUTOMAŠĪNAS pirkuma līgums (pielikums Nr.4). Visas izmaksas, kas saistītas ar 

AUTOMAŠĪNAS pārreģistrāciju uz pircēja vārda sedz pircējs no saviem līdzekļiem. 
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4.7. Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas samaksu, 

uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesībām. Šādā gadījumā 

komisija atsavināšanas protokolā izdara attiecīgu ierakstu un informē Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijas priekšnieku par atsavināšanas procedūras pabeigšanu bez rezultāta. 

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks lemj par turpmāko atsavināšanas 

procedūras organizēšanu.  

4.8. Persona, kura ir atteikusies no AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesībām, nav tiesību iesniegt 

atkārtotu pieteikumu AUTOMAŠĪNAS pirkšanai par brīvu cenu.  

 

5. NENOTIKUSI PĀRDOŠANA 

 

5.1. Atsavināšana - pārdošana par brīvu cenu atzīstama par nenotikušu, ja: 

5.1.1. sludinājums par atsavināšanu un pretendentu pieteikšanās laiku un vietu nav bijis 

publicēts laikrakstā „Kurzemes vārds” vai, ja atsavināšana izziņota, pārkāpjot citas šo 

Noteikumu prasības;  

5.1.2. noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents;  

5.1..3. pretendents, kurš ieguvis AUTOMAŠĪNAS pirkuma tiesības nav veicis pirkuma 

maksas samaksu noteiktajā termiņā;  

5.1.4. atsavināšana nav uzsākta vai tikusi pārtraukta tehnisku iemeslu dēļ.  

5.2. Ja atsavināšana atzīta par nenotikušu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks  

lemj par turpmāko AUTOMAŠĪNAS atsavināšanas metodi. 

 

6. REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 

 

6.1. Atsavināšanas rezultātus apstiprina Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks ne 

vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas. 

 

 

7. KOMISIJAS LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA 

 

7.1. Personām, kuras iesniegušas pieteikumu AUTOMAŠĪNAS atsavināšanai - pirkšanai par 

brīvu cenu ir tiesības, ne vēlāk kā līdz atsavināšanas rezultātu apstiprināšanas dienai, iesniegt 

sūdzību Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšniekam par komisijas veiktajām 

darbībām. 

 

Pielikumi:  

Pielikums Nr.1 “Pieteikums”;  

Pielikums Nr.2 “Pretendentu reģistrācijas lapa”;  

Pielikums Nr.3 “Izziņa par norēķinu veikšanu”;  

Pielikums Nr.4 “Automašīnas pirkuma līgums”;  

 

 

 

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas                                                                     J.Rukmanis 

priekšnieka palīgs saimnieciskajos jautājumos 
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                                                                                                                          Pielikums Nr.1  

 

PIETEIKUMS AUTOMAŠĪNAS VW CADDY AR VALSTS 

REĢISTRĀCIJAS NR. EP 6863 PIRKUMAM PAR BRĪVU CENU 

Liepājā,  

2015.gada „_____”.______________  

_________________________________________________________________________  

(vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums) 

personas kods/reģistrācijas numurs: __________________________________  

deklarētās dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese:  

_________________________________________  

faktiskās dzīves vietas adrese (norāda, ja tā nav deklarētās dzīves vietas adrese): 

_________________________________________________________________________  

e-pasts, fakss, tālrunis: _____________________________________________  

bankas konta rekvizīti: ______________________________________________________  

(konta numurs, bankas nosaukums, kods)  

______________________________________________________________________  

piesaka dalību Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas  kustamās mantas – automašīnas  

VW CADDY, valsts reģistrācijas Nr. EP 6863 atsavināšanu un apliecina, kas ir iepazinies  

ar Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas KUSTAMĀS MANTAS – AUTOMAŠĪNAS VW 

CADDY ATSAVINĀŠANAS - PĀRDOŠANAS PAR BRĪVU CENU NOTEIKUMIEM”, 

kurus apņemas ievērot.  

Iesniedzot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka vēlas nopirkt automašīnu  VW CADDY, 

valsts reģistrācijas Nr. EP 6863 par brīvu cenu EUR 504,21 (pieci simti četri euro un 

divdesmit viens cents)  un, ka pretendenta rīcībā ir pietiekami finanšu līdzekļi pirkuma cenas 

samaksai nolikumā noteiktajā termiņā.  

Pieteikumam pievienoti (atzīmēt ar „X”):  

___Pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopija;  

___juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā 

un pārstāvēt izsolē apliecinošs dokuments un pases kopija;  

___ Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa par juridisko personu (pārstāvības  

tiesībām);  

 

___________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________  

(pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts) 
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                                                                                                                               Pielikums Nr.2  

 

 

 

                                     PRETENDENTU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

 

 

Pretendenta 

kārtas 

numurs 

Pretendenta 

vārds, 

uzvārds vai 

nosaukums 

Pretendenta 

personas kods 

(fiziskai 

personai 

arī – pases 

numurs, 

izdošanas 

datums un vieta) 

vai reģistrācijas 

numurs 

Pretendenta 

dzīvesvietas vai 

juridiskā adrese 

Pretendenta 

paraksts, kas 

apliecina 

reģistrēšanos 
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                                                                                                                               Pielikums Nr.3  

 

 

I Z Z I ŅA par norēķinu veikšanu 

 

Liepājā 

2015.gada ________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods/ juridiskās personas nosaukums, reģ. numurs)  

 

2015.gada _________________________________________ reģistrēts kā Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijas reģ. Nr90000037587, juridiskā adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, 

atsavināšanai nodotās kustamās mantas automašīnas VW CADDY valsts reģistrācijas Nr. EP 

6863  pircējs atbilstoši Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas kustamās mantas – automašīnas 

VW CADDY  atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, 

Automašīnas VW CADDY, valsts reģistrācijas EP 6863 tiek pārdota par brīvu cenu – EUR 

504,21 (pieci simti četri euro un divdesmit viens cents).  

Pirkuma  cena  – EUR 504,21 (pieci simti četri euro un divdesmit viens cents) jāsamaksā līdz  

________________________________ iemaksājot visu pirkuma cenu, Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijas bankas kontā  AS „SEB” banka LV 54 UNLA 0070800003110 ar atzīmi 

“Automašīnas VW CADDY ar valsts reģistrācijas Nr. EP 6863 pirkums par brīvu cenu”,  

un jāiesniedz bankas apliecināts maksājuma uzdevums.  

 

 

                                                                                Komisijas priekšsēdētājs _______________ 
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                                                                                                                               Pielikums Nr.4  

AUTOMAŠĪNAS PIRKUMA LĪGUMS  

Liepājā, 2015.gada ____________  

 

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, reģ. 90000037587, kuru saskaņā ar iestādes nolikumu 

pārstāv priekšnieks Normunds Dīķis, turpmāk tekstā saukts – Pārdevējs no vienas  

puses, un  

_____________________________________ turpmāk tekstā saukts - Pircējs, no otras puses,  

pamatojoties uz Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas apstiprinātajiem 2015.gada 31.jūlija 

noteikumiem LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA” KUSTAMĀS MANTAS – 

AUTOMAŠĪNAS VW CADDY ATSAVINĀŠANAS – PĀRDOŠANAS PAR BRĪVU CENU 

NOTEIKUMI, vienojas par sekojošo:  

 

I. Līguma priekšmets. 

 

1.  Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevējam piederošo kustamo mantu: automašīnu  

VW CADDY,  valsts reģistrācijas Nr. EP 6863, izlaiduma gads – 2002, motora tilpums  

– 1390cm³, odometra rādījums –221875 km, degviela – benzīns, krāsa - balta, turpmāk tekstā 

– Automašīna. 

2.  Pārdevēja  īpašuma tiesības apliecina _______.gada _____________ izdotā 

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība nr.________.  

 

II. Līguma spēkā esamība un darbības termiņš. 

 

4.  Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un pilnā apjomā darbojas līdz  

Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

5.  Pusēm nav tiesību atkāpties no šī Līguma saistību izpildes, un tās ir saistošas Pušu  

tiesību un saistību pārņēmējiem.  

 

III. Automašīnas pirkuma cena un norēķina kārtība. 

 

6.  Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Automašīnu par brīvu cenu EUR – EUR 504,21 (pieci 

simti četri euro un divdesmit viens cents), turpmāk tekstā saukta „Pirkuma cena”.  

7.  Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka Pircējs par Automašīnu pilnībā ir samaksājis  

Pārdevējam Pirkuma cenu, atbilstoši ar pārskaitījumu to iemaksājot Pārdevēja  

norēķinu kontā. Pirkuma cenas samaksas faktu apliecina šāds dokuments:  

_______________________________________________ 

 

IV. Kārtība, kādā Automašīna pāriet Pircēja īpašumā un izdevumi. 

 

8.  Automašīnas īpašuma tiesības no Pārdevēja pāriet Pircējam pēc šā Līguma 6.punktā 

norādītās Pirkuma cenas pilnīgas samaksas izdarīšanas.  

9.  Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pārdevējs nodod un  

Pircējs pieņem Automašīnu un tā reģistrācijas apliecības oriģinālu, Pusēm parakstot  

nodošanas-pieņemšanas aktu.  

10. Ar Līguma 9.punktā minētā Automašīnas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas  

parakstīšanas brīdi Automašīna pāriet Pircēja valdījumā un lietošanā reizē ar visām  

no transportlīdzekļa valdījuma un lietošanas izrietošajām tiesībām un pienākumiem,  

kā arī notikumu, kā rezultātā Automašīna tiktu bojāta vai ietu bojā, riskiem. 
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V. Pušu tiesības, pienākumi un apliecinājumi. 

 

11. Pārdevējs apliecina, ka Līguma noslēgšanas brīdī Līguma priekšmets:  

11.1. ir pilnīgs un neaprobežots viņa īpašums un nav strīdus objekts;  

11.2. nav iznomāts vai citā veidā nodots lietošanā trešajām personām.  

12. Pārdevējam nav tiesību Automašīnu atsavināt vai nodot trešajām personām, kā arī 

apgrūtināt Automašīnu ar parādiem un saistībām, kas traucē Pircējam veikt tā 

pārreģistrāciju uz sava vārda atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.  

13. Pārdevējam nav zināmas trešo personu tiesības vai lietu tiesiskas prasības, kuras  

varētu kavēt Automašīnas īpašuma tiesību pāreju uz Pircēju, vai uz kuru pamata  

Automašīna no Pircēja varētu tikt attiesāta.  

14. Automašīna tiek nodota Pircējam bez jebkādām ekspluatācijas vai cita veida  

garantijām no Pārdevēja puses, tā esošajā stāvoklī, ar kuru Pircējs ir pilnībā 

iepazinies, un tas viņam ir zināms. Pircējs apliecina, ka tam Līguma izpildes gaitā 

vai pēc tā darbības beigām nav un nebūs pretenziju pret Pārdevēju par Automašīnas  

tiesisko statusu, tehnisko stāvokli vai citām pirkuma priekšmeta pazīmēm.  

15. Pircējs apmaksā ar Automašīnas reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības departamentā 

saistītos izdevumus. Automašīna tiek pārreģistrēta uz Pircēja vārda ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 

dienas laikā pēc šī līguma noslēgšanas, ko veic Pircējs bez Pārdevēja klātbūtnes un 

speciālajām pilnvarām.  

 

VI. Nepārvarama vara. 

 

16. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī 

neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai  ārkārtēju  

apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne  

ietekmēt un par kuru rašanos neatbild.  

17. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai  ārkārtēju apstākļu darbību,  

nekavējoties vai tiklīdz radusies objektīvu apstākļu nekavēta izdevība, par šādiem  

apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Šajā paziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama attiecīgās Puses 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.  

18. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līguma darbība atjaunojas.  

 

VII. Līguma noteikumu grozīšanas un papildināšanas kārtība. 

  

19. Līgums satur galīgo Pušu gribas un rakstisko visu šīs vienošanās noteikumu  

izpaudumu, un ir pilnīgs un vienīgais tā noteikumu paziņojums. Jebkuri Līguma  

grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā un kļūst par šī Līguma neatņemamām  

sastāvdaļām ar brīdi, kad tās noformētas rakstveidā, un Puses tos parakstījušas.  

20. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma  

nosacījumus, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.   

 

VIII.  Pušu atbildība un strīdu risināšana. 

 

21. Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu un LR spēkā esošajiem likumdošanas  

aktiem.  

22. Puses apņemas atlīdzināt viena otrai zaudējumus, kas radušies līgumsaistību  

neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.  

23. Strīdus, ko Puses nevar atrisināt savstarpēju sarunu ceļā, tās risina tiesā Latvijas  

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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IX.  Nobeiguma noteikumi. 

 

24. Visos gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā 

esošajiem LR Civillikuma un citiem tiesību aktu noteikumiem.  

25. Visi paziņojumi un cita veida korespondence, ko Puses nosūta viena otrai saistībā ar  

šo Līgumu, ir jābūt rakstiskai un nosūtāma saņēmējam pa pastu ierakstītā vēstulē uz  

Pušu paziņotām adresēm, vai nodotai saņēmējam personīgi pret parakstu vai ar  

kurjerpastu. Sūtot pa pastu ierakstītu sūtījumu, paziņojums uzskatāms par nodotu  

adresātam septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

26. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (_______) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa  

vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds  

juridisks spēks. 

  

X. PUŠU rekvizīti un paraksti 

 

 

Pārdevējs:                                                                               Pircējs: 

Liepājas pilsētas pašvaldības policija 

Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3400 

Reģ. Nr. 90000037587 

A/S SEB banka 

Konts Nr. LV73 UNLA 0020 80000 0311 

Kods UNLALV2X                                                                                         


