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LĪGUMS (PROJEKTS) 

“SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANAS AUTOMAŠĪNAS AR PRESI PIEGĀDE” 

Līgums Nr.______ 

 

Kuldīgā,         2021. gada ________________ 

   

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI”, reģistrācijas Nr. 40003007890, Lapegļu 

iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, turpmāk saukta „Pircējs”, tās valdes priekšsēdētāja Andra Aniņa personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses, un_____________ ______reģistrācijas 

Nr._______________,tās__________________________________________________ personā, kura rīkojas 

saskaņā ar_________________, turpmāk šā līguma tekstā saukta „Pārdevējs”, no otras puses, abi kopā un katrs 

atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, 

Pamatojoties uz, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI” Publisko iepirkumu 

komisijas rīkotā atklātā konkursa “Teleskopiska iekrāvēja piegāde”, identifikācijas Nr. 01-21, turpmāk šā līguma 

tekstā saukts Iepirkums, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA 

1.1. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu, Pārdevējs pārdod un 

piegādā, bet Pircējs pieņem un samaksā, atbilstoši šā līguma 2. punktam, Sadzīves atkritumu izvešanas 

automašīnas ar presi piegāde – marka: ________, modelis: _________ (turpmāk tekstā – Prece). 

1.2. Preci Pārdevējs piegādā līdz 2021. gada ___________ Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. 

 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Preces cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) ir EUR _____ (________euro______centi) 

(turpmāk tekstā – Līguma summa). PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.2. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma un iepirkuma izpildi. 

2.3. Pircējs par Preci samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas Līguma 1.2. norādītajā adresē, 

maksājumu veicot bezskaidra norēķina veidā pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja norādīto bankas kontu. 

 

    

3. PRECES PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

3.1. Pārdevējs piegādā Preci – Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas 

brīža. 

3.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot Pieņemšanas-nodošanas aktu (turpmāk tekstā – Akts). 

Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar Preces reģistrāciju saistītos dokumentus. 

3.3. Pirms Akta parakstīšanas, Pircējs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta Aktu vai atdod to 

Pārdevējam neparakstītu, raksveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus. Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta 

iesniegšanas faktu Pircējam Puses uz tā izdara attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs norāda konstatētās 

nepilnības. 

3.4. Pārdevējs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos 

par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Pārdevēja pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10 (desmit) darba 

dienu laikā no atteikuma parakstīt Aktu iesniegšanas dienas Pārdevējam. 

3.5. Pircējs neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, kurā norādīti Akta neparakstīšanas iemesli, nosūta 

Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam. Ja minētajā 3 (trīs) darba dienu termiņā 

Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, 

uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5. (piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam. 

3.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusem ir domstarpības par Pircēja 

izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma 

sniegšanai. 

3.5. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) darba dienā no Akta 

iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma 3.5. punktā minētajā termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu. 

3.6. Īpašuma tiesības uz Pircēju pāriet, kad Prece reģistrēta uz Pircēja vārda. 

 

4. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
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4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību (tajā skaitā – garantijas saistību) 

izpildei. 

4.2. Līguma noteikumi un saistības attiecībā uz garantijas noteikumiem ir spēkā _____ (_____) mēnešus no Preces 

pieņemšanas brīža. 

4.3. Pusēm ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, par to rakstiski vienojoties un nosūtot par to rakstisku paziņojumu 

uz otras Puses juridisko adresi vai elektronisko pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu, 10 (desmit) 

kalendārās dienas iepriekš. 

4.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to brīdinot otru Pusi, ja: 

4.4.1. Pārdevējs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām; 

4.4.2. Pārdevējs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai 

apliecinājumus; 

4.4.3. Pārdevējs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tajā skaitā Pārdevējs nav sasniedzams juridiskajā adresē; 

4.4.4. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Pārdevēja atzīšanu par maksātnespējīgu; 

4.4.5. Pircējs 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pircējs pārkāpumu 

nenovērš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pārdevēja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pircēja juridisko adresi 

vai elektronisko pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu. 

 

 

5. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Līgumslēdzēju Puses uzņemas pilnu materiālo un tiesisko atbildību par šī līguma neizpildi un/vai nepienācīgu 

izpildi. 

5.2. Pārdevēja tiesības un pienākumi: 

5.2.1. sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam; 

5.2.2. apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kas saistīti ar Preces piegādi un 

reģistrāciju; 

5.2.3. veikt Preces reģistrāciju atbilstoši LR likumdošanas prasībām uz Pircēja vārda; 

5.2.4. veikt un segt izmaksas par Preces pirmreizējo tehniskās apskates veikšanu atbilstoši LR likumdošanas prasībām; 

5.2.5. Līguma prasībām neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret jaunu, Līguma 

prasībām atbilstošu un kvalitatīvu vai novērst trūkumus Līgumā noteiktajā termiņā; 

5.2.6. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu, ražotāja garantijas 

noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 

5.2.7. visus remontdarbus veikt savlaicīgi un kvalitatīvi, bet ne ilgāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā. Ja šajā laikā nav 

iespējams novērst radušos bojājumus, vienojoties ar Pircēju, remontdarbu laiks var tikt pagarināts, atsevišķi 

vienojoties par tā izpildes termiņu katrā konkrētajā gadījumā; 

5.2.8. nekavējoties informēt Pircēju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, 

notikumiem un problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā; 

5.2.9. pilna apmērā atbildēt par apakšuzņēmēju veikto darbu, piegādēm un sniegtajām garantijām; 

5.2.10. saņemt samaksu par Līguma nosacījumiem atbilstošu Preci Līgumā noteiktajā kārtībā. 

5.3. Pircēja tiesības un pienākumi: 

5.3.1. pieņemt Līguma noteikumiem atbilstošu Preci; 

5.3.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību; 

5.3.3. izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem; 

5.3.4. nepieļaut kādas citas, trešās personas, darbības veikt tehniskās apkopes, tādējādi nodrošinot, ka visas Preces 

apkopes un remontdarbus veic tikai Pārdevējs vai Pārdevēja apstiprināta persona; 

5.3.5. pārbaudīt Preces atbilstību visiem Līguma nosacījumiem; 

5.3.6. sastādīt Aktu, kurā norādīti Precei konstatētie trūkumi vai nepilnības, un pieprasīt tos novērst; 

5.3.7. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem; 

5.3.8. saņemt Preces garantijas apkalpošanu, tai skaitā ražotāja noteiktās obligātās tehniskās apkopes un remontu. 

garantijas periodā; 

5.3.9. apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai Līgumā noteiktajos gadījumos; 

5.3.10. saņemt no Pārdevēja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes 

jautājumiem. 

 

6. GARANTIJAS NOTEIKUMI 

6.1. Pārdevējs apliecina, ka Līguma noslēgšanai nav juridisku šķēršļu, ka viņš ir vienīgais Preces īpašnieks, ka tā nav 

nevienam citam atsavināta, nav noslēgti nekādi Pārdevējam juridiski saistoši līgumi, nodomu protokoli vai citi 
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dokumenti, saskaņā ar kuriem Pārdevējam var rasties pienākums Preci pārdot vai citādāk atsavināt kādai citai personai, 

kā arī nav citu šķēršļu, lai to atsavinātu. 

6.2. Preces garantijas noteikumi neattiecas uz defektiem, kas radušies: 

6.2.1. ekspluatējot Preci neatbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem (ražotāja instrukcijām); 

6.2.2. pierādāmu lietotāju nolaidības, nepareizas Preces lietošanas vai apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā; 

6.2.3. neatļautu izmaiņu veikšanas, Pircēja pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu detaļu lietošanas Precei vai Preces 

lietošanu tādā veidā, kas ir pretrunā ar Preces ražotāja instrukcijām; 

6.2.4. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. 

6.3. Pārdevējam jānodrošina: 

6.3.2. garantija agregātiem – 12 (divpadsmit) mēneši; 

6.3.3. Nemainīga servisa pakalpojumu stundas likme - 36 (trīsdesmit seši mēneši) 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir 

notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija 

iespējams ne paredzēt ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un 

atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un 

karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles 

robežās). 

7.2. Puse, kas iekļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru Pusi rakstiski trīs darba dienu 

laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, kura izsniegušas kompetentas iestādes un kura 

satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu. 

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no līguma 

izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm 

nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā. 

 

8. SODA SANKCIJAS 

8.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.2. punktā norādītajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% 

(viena puse procenta) apmērā no Līguma summas ar PVN par katru kavējuma dienu. 

8.2. Ja Pārdevējs vienpusēji atsakās no Līguma izpildes vai Pircējs Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu Pārdevēja vainas dēļ: 

8.2.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas; 

8.2.2. sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam saistībā ar Līguma izbeigšanu. 

8.3. Līguma 8.1. punktā minētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no saistību izpildes. 

 

 

8. STRĪDU ATRISINĀŠANA 

8.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību un, kuru nav izdevies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, izskatāmas Latvijas 

Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.2. Visos jautājumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

paredzētajām tiesību normām. 

 

 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, līgums nezaudē spēku tā 

pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.2. Visi grozījumi, papildinājumi un labojumi šajā līgumā tiek noformēti rakstveidā un pievienoti šim līgumam kā tā 

neatņemama sastāvdaļa. 

9.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji vai 

kāds no līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefons, fakss, e-pasta adrese u.c., tad Puses nekavējoties rakstiski 

paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi 

savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī 

uz līgumā un tā pielikumos minētajām Pušu pārstāvju un to rekvizītiem. 
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9.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, 

ja kāda no Pusēm tiek reorganizētas vai likvidētas, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un 

saistību pārņēmējiem. Pārdevējs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

9.5. Par līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par grozījumiem pievienojamas līgumam 

un tās kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.6. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo līgumu, un izriet no tā, trešajai personai. 

9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, katrai Pusei pa vienam 

eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

9.8. Līgumam pievienoti pielikums – Tehniskā specifikācija un Pieteikums. 

 

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI: 

 

Pircējs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“KULDĪGAS SILTUMTĪKLI” 

Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 

Reģ. Nr. 40003007890 

Banka: SEB banka 

Kods: UNLALV2X  

Konta Nr. LV51UNLA0011000206802 

Pārdevējs 

 

 

______________________ A. Aniņš 

 

______________________ xxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


