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NORAKSTS 
LĪGUMS Nr. LOC 2014/02 

 
Liepāja                      2014.gada 6.februārī 
 
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas Olimpiskais centrs”, VRN.42103030247, juridiskā 
adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, tās valdes priekšsēdētāja Gata Griezīša personā, kurš rīkojas uz 
sabiedrības Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts “Pircējs”, no vienas puses, 

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sporta klubs Liepājas metalurgs” reģ. Nr. 40003348213, 
juridiskā adrese: Brīvības iela 93, Liepāja, tās valdes priekšsēdētāja  Anda Pauliņa un valdes locekļa 
Ilgvara Šēna personās, kuri rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pārdevējs”, no otras puses, 
turpmāk tekstā abi kopā saukti “Puses”, pamatojoties uz iepirkumu “Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei 
nepieciešamā aprīkojuma piegāde” (LOC 2014/02), noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums. 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1.1. Pārdevējs pārdod un nodod Pircējam, bet Pircējs pērk un pieņem Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Sporta klubs Liepājas metalurgs” piederošo kustamo mantu – aprīkojumu saskaņā ar Līguma 
pielikumu Nr.1, turpmāk tekstā – Aprīkojums. 

1.2. Īpašuma tiesības uz Aprīkojumu pāriet no Pārdevēja uz Pircēju ar brīdi, kad Pircējs veicis Pirkuma 
summas samaksu. Aprīkojuma nodošana Pircējam notiek ar pavadzīmes – rēķina parakstīšanu. Šajos 
dokumentos tiek atzīmēta Aprīkojuma faktiskā pieņemšana. 

1.3. Vienlaicīgi ar Aprīkojumu Pārdevējs nodod Pircējam visas ar Aprīkojuma izmantošanu saistītās 
tiesības, blakus lietas un piederumus. 

1.4. Pārdevējs apliecina, ka Aprīkojums atrodas nekustamajā īpašumā: Jūrmalas parks 3, Liepāja, Jūrmalas 
parks 4, Liepāja, Zvejnieku aleja 2, Liepāja. Pārdevējs apņemas nodrošināt un ir atbildīgs par 
Aprīkojuma uzturēšanu un saglabāšanu minētajā atrašanās vietā līdz tās faktiskajai nodošanai 
Pircējam. 

 
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 
2.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Aprīkojumu (atbilstoši 2014.gada 23.janvāra SIA „Eiroeksperts” 

veiktajam nekustamās un kustamās mantas sagatavotajam novērtējumam un saskaņā ar Pārdevējam 
nepieciešamo inventāra sarakstu) par summu EUR 21 640 (divdesmit viens tūkstotis seši simti 
četrdesmit euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – 
Pirkuma summa.  

2.2. Pircējs apņemas Pirkuma summu samaksāt Pārdevējam 1 (viena) vienas nedēļas laikā pēc Līguma 
noslēgšanas brīža, veicot maksājumu ar pārskaitījumu uz sabiedrības norēķinu kontu 
Nr.LV33HABA0551000754083 AS Swedbank. Pirkuma summa tiek uzskatīta par samaksātu ar brīdi, 
kad Pārdevējs ir saņēmis Pirkuma summu savā norēķinu kontā. 

 
3. APRĪKOJUMA NODOŠANA PIRCĒJAM 

 
3.1. Vienlaicīgi ar šī Līguma parakstīšanu, Pārdevējs apņemas nodot Aprīkojumu Pircēja valdījumā ar 

pavadzīmes – rēķina parakstīšanu. 
3.2. Līdz pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīdim Pārdevējam ir pienākums apmaksāt visus izdevumus, 

kas saistīti ar Aprīkojuma uzturēšanu vai apsaimniekošanu. No pavadzīmes – rēķina parakstīšanas 
brīža Pircēja pienākums ir patstāvīgi noteiktajā kārtībā apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar 
Aprīkojuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Pārdevējam ir pienākums veikt ar Aprīkojuma saistītos 
maksājumu un segt ar to saistītos prasījumus arī pēc pavadzīmes – rēķina parakstīšanas, ja to pamats 
radies līdz pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīdim.  

3.3. No pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža Pircējs ir tiesīgs valdīt un lietot Aprīkojumu. 
 

4. PUŠU RĪCĪBAS IEROBEŽOJUMI 
 

No šī Līguma noslēgšanas brīža līdz Aprīkojuma nodošanai Pircējam ar pavadzīmes – rēķina 
parakstīšanu, Pārdevējam nav tiesību izmainīt Aprīkojuma sastāvu un jebkādā veidā to pilnībā vai daļēji 
atsavināt, mainīt, dāvināt, ieķīlāt, apgrūtināt, atdalīt vai pasliktināt tās stāvokli. 

 
5. NO PIRKUMA LĪGUMA IZRIETOŠĀS SAISTĪBAS 
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5.1. Noslēdzot šo Līgumu, Pircējs ir iepazinies ar Aprīkojuma faktisko stāvokli un viņam pret to nekādu 
pretenziju nav. Pārdevējs garantē, ka Aprīkojuma nodošanas brīdī tā tehniskais un vizuālais stāvoklis 
netiks pasliktināts. 

5.2. Ja Pircējs pirkuma maksu nesamaksā šajā līgumā noteiktajā termiņā, tad viņš maksā līgumsodu par 
katru kavējuma dienu 0,1% apmērā no pirkuma cenas, kā arī Pārdevējam ir tiesības vienpusēji 
atkāpties no šī Līguma. 

 
6. PUŠU ATBILDĪBA, STRĪDU RISINĀŠANA 

 
6.1. Par savu šajā Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vispār vai daļēji un/ vai nepienācīgu pildīšanu 

Puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 
6.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otra Puse rakstveidā paziņo tai 

par Līguma noteikumu neievērošanu un ierosina Līguma pārkāpumu novēršanas pasākumus. 
Pamatota atbilde uz šādu paziņojumu jāsniedz vienas nedēļas laikā no paziņojuma saņemšanas 
dienas. 

6.3. Jebkuras domstarpības Pušu starpā attiecībā uz šī Līguma saturu, darbību un izpildes kārtību tiek 
risinātas pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar panākt vienošanās, jebkura no tām ir tiesīga pēc 
savas izvēles griezties tiesā pēc piekritības noteikumiem.  

 
7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 
7.1. Šī Līguma izmaiņas un grozījumi būs spēkā tikai tad, ja tie būs rakstiski un pušu parakstīti, izņemot 

gadījumus, kad citi nosacījumi ir obligāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
Rakstveidā noformēti un Pušu parakstīti šā Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma 
pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Paziņojumi, ko Puses nosūta saskaņā ar šo Līgumu vai sakarā ar to, ir uzskatāmi par iesniegtiem, ja tie 
nosūtīti pa pastu ar ierakstītu sūtījumu vai iesniegti personīgi pret parakstu. 

7.3. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapas pusēm, parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem 
viens atrodas pie Pircēja un viens pie Pārdevēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks 
spēks. 

7.4. Līgums sastādīts un izpildāms atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
7.5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai savstarpējo saistību izpildei. 
7.6. Līguma pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 
 
Pircējs: 
 
(paraksts) 
_______________________________ 
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” 
Valdes priekšsēdētājs G. Griezītis 

Pārdevējs: 
 
(paraksts) 
________________________________ 
SIA „Sporta klubs Liepājas metalurgs” Valdes 
priekšsēdētājs A. Pauliņš 
 
(paraksts) 
_________________________________ 
SIA „Sporta klubs „Liepājas Metalurgs” 
Valdes loceklis I. Šēns 

 
NORAKSTS PAREIZS. 
Liepājā, 2014.gada 6.februārī. 
 
SIA „Liepājas Olimpiskais cents” 
Valdes priekšsēdētājs         G. Griezītis 


