PIRKUMA – PĀRDEVUMA LĪGUMS (projekts)
Rīgā

2022. gada __. ______

VSIA „Latvijas Televīzija”, reģ. Nr. 40003080597, tās valdes priekšsēdētāja
Ivara Priedes personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata, turpmāk – Televīzija, un
____________________________, __________________________, turpmāk
tekstā – Pircējs,
Televīzija un Pircējs kopā turpmāk – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Televīzija pārdod, bet Pircējs pērk Televīzijai piederošo automašīnu – kravas
furgonu IVECO, reģistrācijas numurs MU-1616, šasijas numurs
ZCFA80C1102389288, 2002. izlaiduma gads, turpmāk – Automašīna.
2. Automašīnas
pirkuma
summa
ir
_________
EUR
(___________________________ eiro un ____________centi), ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents), ieskaitot
nodrošinājuma naudu 240,00 EUR apmērā. Pircējs uz Televīzijas bankas
norēķinu kontu 2022. gada __. _________ ir pārskaitījis 240,00 EUR kā
nodrošinājuma naudu par piedalīšanos izsolē, kas saskaņā ar izsoles
noteikumiem tiek ieskaitīta pirkuma summā, un saskaņā ar izsoles noteikumiem
Pircējam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas ir jāieskaita Pārdevēja kontā
_____ EUR kā pirkuma summu. Par norēķinu dienu tiek uzskatīts datums, kas
fiksēts uz Pircēja bankas pārskaitījuma apstiprinoša dokumenta (maksājuma
uzdevums).
3. Ar automašīnas tehnisko un vizuālo stāvokli Pircējs ir iepazinies un tas Pircējam
ir zināms. Pircējam nav pretenziju pret automašīnas tehnisko un vizuālo
stāvokli.
4. Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz Automašīnu līdz ar Līguma un Pieņemšanas
– nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi.
5. Automašīnas pārreģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā, turpmāk –
CSDD, veic un ar to saistītos izdevumus apmaksā Pircējs.
6. Televīzija apliecina, ka Automašīna ir tās īpašums, kas nav apgrūtināts, un
Televīzija ir tiesīga to atsavināt.
7. Televīzija pilnvaro Autotransporta nodaļas vadītāju Paulu Juhanosnu parakstīt
Pieņemšanas un nodošanas aktu.
8. Pārējās Līdzēju tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, tiek regulētas
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
9. Strīdi, kas radušies starp Līdzējiem Līguma izpildes gaitā, ir izskatāmi
savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata
Latvijas Republikas tiesā.
10. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi var stāties spēkā tikai Līdzējiem
rakstiski vienojoties.
11. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, kā
arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt
Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās
prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija
ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES)

2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula) prasības.
12. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai
un abpusējai saistību izpildei.
13. Līgums ir sagatavots uz 2 (divām) lapaspusēm 3 (trīs) eksemplāros un glabājas
pa 1 (vienam) eksemplāram pie katra no Līdzējiem un 1 (viens) eksemplārs pie
CSDD.
Līdzēju rekvizīti un paraksti
VSIA “Latvijas Televīzija”
Zaķusalas krastmalā 33,
Rīgā, LV – 1050
Reģ.Nr. LV40003080597
AS Swedbank
Konts: LV54HABA0001408045529
Kods: HABALV22

______________________________
I.Priede, valdes priekšsēdētājs
uz prokūras pamata

_________
Reģ.Nr.
Konts:
Kods:

_______________________________

