
LĪGUMS Nr.2-5/15/32 
Saimniecības preču piegāde 

Jelgavā         2015.gada 27.februārī 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas 

pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu (turpmāk – Pircējs), no vienas puses 

SIA „SELDING”, vienotais reģistrācijas 40003684081, kuru pārstāv pilnvarotā persona 

Kristīne Mūrniece, kura rīkojas saskaņā ar 09.02.2015., (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses, 

turpmāk tekstā katra atsevišķi un abas kopā sauktas par Līdzējiem,  

saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes rīkotā iepirkuma ID Nr.JPD2015/5/MI „Saimniecības preču 

piegāde JPPI „Pilsētsaimniecība” vajadzībām” (turpmāk – iepirkums) rezultātiem (iepirkuma 

komisijas 2015.gada 9.februāra lēmums) un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pircējs pasūta un Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt saimniecības preces (turpmāk – 

Preces), saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums), „Preču izcenojumu saraksts” 

(2.pielikums), Pārdevēja piedāvājumu iepirkumam un Līguma nosacījumiem. 

1.2. Preču pirkumu noformē ar preču pavadzīmi (turpmāk – pavadzīme), kurā uzrāda Preču 

nosaukumu, daudzumu un vērtību. 

1.3. Pārdevējs nodrošina un garantē Preču kvalitātes un iepakojuma atbilstību tās ražotāja 

apstiprinātiem vai Latvijas Republikas standartiem. 

2. Preces pirkšanas - pārdošanas noteikumi 

2.1. Preču partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar pavadzīmes parakstīšanu. Pārdevējs 

apņemas pārdot un piegādāt Pircējam Preces, kuru daudzums un cenas tiek norādītas pavadzīmē, 

ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas. Parakstot un 

apzīmogojot pavadzīmi, Pircējs apliecina, ka ir saņēmis pavadzīmē uzrādītās Preces atbilstoši 

pavadzīmē uzrādīto Preču daudzumam, un ka Pircējam nav nekādu pretenziju pret Pārdevēju 

sakarā ar uzrādīto Preču daudzumu un kvalitāti. Pretenzijas par pieņemto Preču kvalitāti sakarā ar 

Preču slēptiem defektiem Pircējs var izteikt 5 (piecu) darba dienu laikā no pavadzīmes 

parakstīšanas dienas. 
2.2. Ja Pircējs pie Preču pieņemšanas vai 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas konstatē 

Preces neatbilstību Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām vai tās ražotāja 

apstiprinātiem, vai Latvijas Republikas standartiem, tad Pārdevējs apņemas nomainīt 

nekvalitatīvo Preci pret kvalitatīvu 2 (divu) darba dienu laikā, par ko Līdzēji sagatavo attiecīgu 

Preču defektu aktu.  
2.3. Risks par Preču bojāšanu, zaudējumu vai zudumu, tai skaitā arī par nejaušu gadījumu, pāriet uz 

Pircēju no brīža, kad Pircēja pilnvarotais pārstāvis ir parakstījis pavadzīmi. 
2.4. Pārdevējs veic Preču piegādi Pircējam Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, Līdzējiem 

savstarpēji saskaņojot laiku. 
2.5. No Pārdevēja Preci Pircēja vārdā ir tiesīgas saņemt Pircēja pilnvarotās personas: 
 

Kristīne Krūze, paraksts ___________________; 

 

Ivars Bērziņš, paraksts ___________________. 

 

2.6. Pircējs apņemas nekavējoties rakstiski informēt Pārdevēju par Pircēja pilnvaroto personu 

izmaiņām. Pircējs nes pilnu atbildību par sekām, kas radušās šīs apņemšanās neizpildes rezultātā. 

Pircējs ir atbildīgs par savas pilnvarotās personas vai Preču saņēmēja darbībām visa Līguma 

darbības laikā. 

3. Līgumcena un apmaksas noteikumi 

3.1. Līgumcena par Preču piegādi Līguma darbības laikā nepārsniedz 16 000 euro (sešpadsmit 

tūkstoši euro), turpmāk – Līgumcena, un PVN 21 % (divdesmit viens procents) 3 360 euro (trīs 

tūkstoši trīs simti sešdesmit euro), kas kopā ir Līguma summa 19 360 euro (deviņpadsmit 

tūkstoši trīs simti sešdesmit euro). 



3.2. Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam par faktiski piegādāto Preci saskaņā ar izcenojumiem, kas 

uzrādīti „Preču vienību izcenojumu saraksts” (2.pielikums) un ko Pārdevējs nav tiesīgs palielināt. 

3.3. Pircējs apmaksā Preces saskaņā ar pavadzīmi, ieskaitot naudu Pārdevēja norādītajā norēķinu 

kontā, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no attiecīgās Preču pavadzīmes parakstīšanas dienas, 

maksājuma uzdevumā norādot attiecīgo pavadzīmes numuru. 

3.4. Preču vienības cenas paliek nemainīgas visa Līguma darbības laikā. 

3.5. Ja par piegādāto Preci ir sagatavots Preces defekta akts, saskaņā ar Līguma 2.2.apakšpunktu, 

tad Pircējs neapmaksā piegādāto Preci, līdz dienai kamēr defekts nav novērsts. Ja defekts netiek 

novērsts, Līguma 2.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā par ko Līdzēji vienojušās, 

tad Pircējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu 8.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 

4. Līdzēju saistības 

4.1.  Pārdevēja saistības: 

4.1.1. apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi;  

4.1.2. garantē, ka piegādātā Prece būs jauna, nelietota, kvalitatīva un atbildīs visiem 

attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem un obligātajām prasībām 

drošības jomā un ir nekaitīga lietošanai; 

4.1.3. uzņemas atbildību par Preces atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 

attiecīgo standartu prasībām un garantē, ka visa piegādātā Prece ir nekaitīga lietošanai;  

4.1.4. uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā 

ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams. 

4.2. Pircēja saistības: 
4.2.1. apņemas ar Preces pavadzīmi pieņemt no Pārdevēja piegādātās jaunas, nelietotas un 

kvalitatīvas Preces. 

4.2.2. apņemas nodrošināt atbilstošus apstākļus Preces piegādei;  

4.2.3. apņemas veikt samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

4.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu 

darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

5. Līgumsods 

5.1. Pārdevējam ir tiesības prasīt līgumsodu no Pircēja, ja tas kavē maksājumu par Preci, 0,1% (nulle 

komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet 

kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas. 

5.2. Pircējam ir tiesības prasīt līgumsodu no Pārdevēja, ja tas kavē konkrētās pasūtītās Preces partijas 

piegādes termiņu, saskaņā ar Līguma 2.1.apakšpunktu, 0,1% (nulle komats viens procents) 

apmērā no pasūtītās Preces partijas summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk 

kā 10% (desmit procenti) no pasūtītās Preces partijas summas. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, 

kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību izpildes. 

6. Strīdu risināšanas kārtība 

 Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiek risināti savstarpēju sarunu 

ceļā, kas tiek attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 3 (trīs) dienu laikā nespēs vienoties, strīds 

risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

7. Līguma darbības laiks 

7.1. Līguma darbības termiņš ir no 2015.gada 2.marta līdz 2017.gada 1.martam, vai Līgumcenas 

apgūšanai. 

7.2. Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, ko tās nav izpildījušas 

Līguma darbības laikā.  

8. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

8.1. Līgumu var grozīt Līdzējiem rakstiski vienojoties. 

8.2. Līgumu var izbeigt ātrāk, ja Līdzēji par to rakstveidā iepriekš vienojas. 

8.3. Ja Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā no piegādes termiņa beigām nav piegādājis Preci vai tās 

daļu, vai nav ievērojis citus Līguma nosacījumus, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 

paziņojot par to Pārdevējam. Šajā gadījumā Pārdevējam 5 (piecu) dienu laikā jānomaksā 



Pircējam vienreizējs līgumsods 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas un jāatlīdzina 

Pircējam visi ar Līguma izbeigšanu saistītie zaudējumi.  

9. Nepārvarama vara 

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 

varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 

rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās 

saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā 

jāziņo pārējiem Līdzējiem. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama 

viņa 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. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek 

atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 

9.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības 

termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī, ja Līguma turpmākā 

izpilde nav iespējama, tiek veikts norēķins par faktiski piegādātajiem Preču apjomiem, kas ir 

nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu 

atlīdzību. 

10. Citi noteikumi  

10.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā 

esamību. 

10.2. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē saimniecības pārzini Kristīni 

Krūzi, tālrunis 63026496, e-pasts: kristine.kruze@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv. 

10.3. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Kristīni Mūrnieci, mobilais 

tālrunis [..], e-pasts: selding@selding.lv  

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

pavadzīmes noformēšanu un iesniegšanu atbilstoši Līguma prasībām, tās saskaņošanu un 

nodošanu apmaksai. 

10.5. Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību 

pārņēmējiem.  

10.6. Līdzēji apņemas nekavējoties rakstveidā paziņot viens otram par savas atrašanās vietas, 

pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma 

pienācīgu izpildi.  

10.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, 

no kuriem viens atrodas pie Pārdevēja, bet otrs - pie Pircēja. 

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

Pircējs: Pārdevējs: 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001282486 

P. O. Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001 

AS SEB banka  

Kods UNLALV2X 

Konts LV61 UNLA 0050 0010 03121 

Tālr.63084470, fakss 63023869 

SIA „SELDING” 

 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003684081 

Vidzemes iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 

AS SEB banka 

Kods UNLALV2X 

Konts LV55 UNLA 0050 0044 8067 9 

Tālr. 65067496, fakss 65067499 

 

Vadītājs _________________ M. Mielavs 

 

Pilnvarotā persona______________ (K.Mūrniece) 
 


