
Pielikums Nr.1 

 

PIETEIKUMS 

Dalībai SIA ‘’BN Komforts’’ kustamās mantas  

izsolei 

 

Burtnieku novads, Valmieras pagasts,                                           2021.gada _____________ 

 

 Esmu iepazinies/iepazinusies ar izsoles noteikumiem, es vēlos piedalīties SIA ‘’BN 

Komforts’’ kustamās mantas – RENAULT TRAFIC, valsts reģistrācijas Nr. ET7373 izsolē. 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. Apņemos ievērot visas izsoles noteikumu prasības; 

2. Garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 

3. Apliecinu, ka esmu iepazinies/iepazinusies ar ____________ izsoles noteikumiem, 

pirkuma līguma projektu un piekrītu tā nosacījumiem. 

 

 

 
Nosaukums/ vārds, uzvārds 

 

 
Juridiskā adrese/ dzīvesvietas adrese, tālruņa/ faksa numuri/ e-pasta adrese 

 

 
tālruņa/ faksa numuri/ e-pasta adrese 

 

 
 

 

 
Reģistrācijas Nr./personas kods 

 

 
Bankas rekvizīti 

 

 
Fiziskas personas paraksts vai Juridiskas personas paraksta tiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds paraksts 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieteikuma  forma nedrīkst tikt mainīta. 

 

 



 

 

 

Pielikums Nr.2 

 

SIA ‘’BN KOMFORTS’’  IZSOLES KOMISIJA 

 

IZSOLES DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.__________ 

 

 

Burtnieku novads, Valmieras pagasts,                                                2021. gada 15. JŪLIJĀ 

 

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ir uzrādījis (-usi) un iesniedzis (-usi) izsoles noteikumos norādītos dokumentus, un ieguvis(-

usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks (Vanagu ielā 4a, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, 

Burtnieku novadā 15. jūlijā pulksten 09.00) kurā tiks izsolīta SIA ‘’BN Komforts’’ piederošā, 

kustamā manta – kravas furgons RENAULT TRAFIC, reģ. Nr. ET7373. 

Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena – 1000,00 EUR (viens tūkstotis eur un 0 

centi). 

 

Apliecība izdota 2021. gada 15. jūlijā. 

 

Reģistratora vārds, uzvārds __________________________________ 



 

 

 

Pielikums Nr.3 

 

________________________  PIRKUMA LĪGUMS 

 

Burtnieku novads, Valmieras pagasts.     2021.gada __. ______ 

 

 SIA ‘’BN Komforts’’, reģistrācijas Nr.44103002754, juridiska adrese: Vanagu iela 

4a, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, tās valdes locekles Inetas 

Matvejevas personā, turpmāk saukts – Pārdevējs”, kura rīkojas uz statūtu pamata , no vienas 

puses, un 

_________________, reģistrācijas Nr./personas kods _____________, adrese: 

_________________, turpmāk tekstā saukts – „Pircējs”, kura vārdā saskaņā ar 

____________ rīkojas _________________________, no otras puses, turpmāk kopa saukti 

„Puses”, pamatojoties uz SIA ‘’BN Komforts’’ valdes  sēdes lēmumu Nr.  (protokols xx, xx 

punkts) „Par kustamās mantas ______________ izsoles rezultātu apstiprināšanu” savstarpēji 

vienojas un noslēdz šādu Līgumu par tālāk minēto: 

 

1. Līguma priekšmets 

  

1.1.„Puses” noslēdz darījumu, kur Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk kravas furgonu 

RENAULT TRAFIC, valsts reģistrācijas Nr. ET7373, izlaiduma gads 2002. gads, šasijas  Nr. 

VF1FLABA53V163879. 

1.2.Pārdevēja īpašuma tiesības apliecina 14.11.2002 izdotā transportlīdzekļa reģistrācijas 

apliecība nr. AF 0860873. 

  

2. Apmaksas summa, kārtība un termiņi 

  

 2.1. Kravas furgona RENAULT TRAFIC pirkuma summa sastāda ......... (summa vārdiem) 

EUR. 

 2.2. Pirkuma summa uz līguma parakstīšanas dienu ir pārskaitīta SIA ‘’BN Komforts’’ kontā 

AS “SEB banka”, konta LV39 UNLA 0018 0014 6768  3, ko apliecina _______________ 

maksājuma uzdevums Nr. _______. 

              

3. Pircēja pienākumi un tiesības 

  

  3.1.Pircējs apmaksā ar kravas furgona RENAULT TRAFIC pārreģistrāciju saistītos 

izdevumus. 

  3.2.Pircējs apliecina, ka kravas furgonam RENAULT TRAFIC nav nepieciešama numuru 

salīdzināšana. 

  3.3.Pircējs ir iepazinies ar automašīnas tehnisko stāvokli un tas viņu apmierina. 

   

             

4. Pārdevēja pienākumi un tiesības 

  

   4.1.Noslēdzot šo līgumu Pārdevējs apliecina, ka trešajām pusēm nav nekādu tiesību uz 

līguma priekšmetu. 



 

 

  4.2.Pārdevēja pienākums ir nodot automašīnu Pircēja lietošanā ar pieņemšanas – nodošanas 

aktu, kā arī nodot Pircējam visu nepieciešamo informāciju automašīnas pārreģistrācijai uz 

Pircēja vārda. 

 4.3.Pārdevējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam Pārdevēja prettiesiskas 

darbības vai bezdarbības rezultātā. 

 

5. Nepārvaramas spēks 

  

    Neviena puse nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju jebkura no šiem pienākumiem 

neizpildi (izņemot jebkuras summas ne samaksu, kas bijis jāsamaksā saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem), ja neizpildi radījuši tādi apstākļi kā plūdi, zemestrīce, citi klimata apstākļi un 

stihiskas nelaimes vai karadarbība, mobilizācija vai vispārējie militārie apstākļi, valdības 

lēmumi vai nacionālo un vietējo amatpersonu lēmumi, nemieri vai citi apstākļi ārpus pašu 

kontroles, kas radušies pēc līguma noslēgšanas. 

  

6. Strīdu izskatīšana 

     Visi strīdi, pretrunas vai prasības, kas rodas no/vai saskaņā ar šo līgumu,  tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēka zaudēšanu, vispirms jārisina pārrunu kārtībā un, ja pusēm 

nav izdevies vienoties, tad to jāizskata Latvijas Republikas  tiesību aktu noteiktajā kārtībā. 

  

7. Līguma stāšanās spēkā, darbības termiņš  

  

           Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei. 

8.Pušu juridiskās adreses 

  

Pārdevējs: 

SIA ‘’BN Komforts’’ 

Reģ.Nr.44103002754,  

Adrese: Vanagu iela 4a, Valmiermuiža,  

Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219  

Norēķinu konts: SEB banka, 

Konts: LV39 UNLA 0018 0014 6768 3 

Kods: UNLALV2X 

 

__________________/I.Matvejeva / 

 
 

              Pircējs: 

              Nosaukums 

Reģ.Nr./personas kods 

Adrese: ________________LV- 

Norēķinu konts:  

Konts:  
Kods: 

 

        

      ______________________(xx) 

 

 


