
Līguma Nr.2018/3-1 

par kokskaidu granulu piegādi  

Rēzeknē, 2018. gada 27. novembrī 

Rēzeknes tehnikums, reģ.Nr.LV90009617187, juridiskā adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-

4604, direktores Benitas Virbules personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā – 

Pircējs, no vienas puses, un 

SIA „AKVARIUS”, reģistrācijas Nr. 40103031530, juridiskā adreses: Tirzas iela 1, Rīga, LV-

1024 (turpmāk – Pārdevējs), tās valdes locekļa Andreja Drozdova personā, kurš rīkojas uz statūtu 

pamata, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti kā Puses,  

pamatojoties uz iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes tehnikumam” ID Nr. RT2018/3 

(turpmāk – Iepirkums) rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā kokskaidu granulas saskaņā ar Līgumu un tā 

pielikumiem (turpmāk – Prece). 

1.2. Preces apraksts, cenas un piegādes noteikumi noteikti saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumu 

Iepirkumā. 

1.3. Ar Līguma prasībām atbilstošu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Līguma 

noteikumiem, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums) un Pārdevēja 

piedāvājumam Iepirkumā. 

1.4. Preces piegādes adrese:  

1.4.1. Jupatovkas iela 22, Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4600. 

2. Līguma summa un Preces cena 

2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir  līdz EUR 32886,00 

(trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši euro, 00 centi). Līguma summa ar 

PVN ir līdz EUR 39792,06 (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro, 

06 centi), tajā skaitā PVN ir EUR 6906,06 (seši tūkstoši deviņi simti seši euro, 06 centi). 

Līguma darbības laikā Līguma summu nedrīkst pārsniegt. 

2.2. Pircējam nav pienākums veikt pasūtījumu par visu Līgumā noteikto Līguma summu bez 

PVN. 

2.3. Preces cenas noteiktas Līguma 2. pielikumā „Finanšu piedāvājums”, saskaņā ar Pārdevēja 

piedāvājumu Iepirkumā. 

2.4. Preces cenās ir iekļauta Preces vērtība, piegādes un izkraušanas izmaksas, kā arī visi valsts 

un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas 

ar Preci un tās piegādi.  

2.5. Pārdevējs Preces cenu nedrīkst paaugstināt Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja 

mainās valsts nodokļu un nodevu likme, ar ko tiek aplikta Prece. Pārdevējam Preces cenas 

Paaugstināšana iepriekš jāsaskaņo ar Pircēju. 

3. Apmaksas kārtība 

3.1. Pircējs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem atbilstošu Preci 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā pēc Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. 

3.2. Pārdevējs, izrakstot Preces pavadzīmi, piemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 



3.3. Pārdevējs Preces pavadzīmē norāda Pircēja piešķirto Līguma numuru, datumu, Preci, 

Preces daudzumu, vienas vienības cenu un kopējo summu, Preces piegādes adresi, ja 

Līgums paredz Preces piegādi. 

3.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu par Preci 

uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu. 

3.5. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas 

pārskaitījumiem. 

3.6. Ja Pārdevējs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu, nekvalitatīvu  Preci, par ko 

Līguma noteiktajā kārtībā sastādīts akts, apmaksa tiek veikta pēc neatbilstošās Preces 

apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošu un kvalitatīvu Preci. 

4. Preces pasūtīšanas, piegādes un pieņemšanas kārtība 

4.1. Pircējs pasūta Preci pēc nepieciešamības, nosūtot Pārdevējam pieprasījumu (turpmāk –

Pieprasījums) uz elektroniskā pasta adresi akvarius@akvarius.lv un telefoniski 

(tālr. Nr. 26339943) informējot Pārdevēju par Pieprasījuma nosūtīšanu. 

4.2. Pasūtījumu veic Līgumā norādītā persona un Pieprasījumā norāda: 

4.2.1. Preces nosaukumu atbilstoši Līguma 1. pielikumam „Tehniskā specifikācija”; 

4.2.2. Preces daudzumu; 

4.2.3. Preces piegādes adresi; 

4.2.4. Pircēja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kurš pieņems Preci, 

parakstīs Preces pavadzīmi un nosūtīs Preces pavadzīmi saskaņošanai Līgumā 

norādītajai personai. 

4.3. Pārdevējs piegādā Preci uz Pieprasījumā norādīto adresi 5 (piecu) darba dienu laikā no 

Pieprasījuma nosūtīšanas dienas un izkrauj Pircēja pārstāvja norādītā vietā.  

4.4. Pārdevējs 1 (vienu) darba dienu pirms Preces piegādes saskaņo (telefoniski vai elektroniski) 

ar Pieprasījumā norādīto personu konkrētu Preces piegādes laiku. 

4.5. Prece uzskatāma par piegādātu ar Preces pavadzīmes abpusēju parakstīšanu. 

4.6. Pircējs ir tiesīgs pirms pieņemšanas pārbaudīt Preci, nepieņemt to un neparakstīt Preces 

pavadzīmi, ja Prece neatbilst Preces pavadzīmē norādītajam. Šajā gadījumā Pārdevējs uz 

sava rēķina 2 (divu) darba dienu laikā piegādā Preces pavadzīmē norādītajam atbilstošu 

Preci. 

4.7. Ja pēc Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas Pircējs konstatē, ka piegādāta Līguma 

noteikumiem neatbilstoša Prece, Pircējs nosūta Pārdevējam rakstveida pretenziju un 

uzaicina Pārdevēju Pircēja norādītā adresē un termiņā ierasties sastādīt aktu par 

konstatētajiem trūkumiem. Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircējs ir tiesīgs sastādīt aktu 

bez Pārdevēja klātbūtnes un nosūtīt sastādīto aktu Pārdevējam uz Līgumā norādīto 

elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtīts Pieprasījums. 

4.8. Pārdevējam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc akta par konstatētajiem trūkumiem 

sastādīšanas uz sava rēķina apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci pret Līguma 

noteikumiem atbilstošu Preci, kā arī pildīt Līgumā noteiktās sankcijas par Preces termiņa 

kavēšanu, ja termiņš ir nokavēts, vai atmaksāt neatbilstošās Preces vērtību, ja samaksa 

veikta, bet Preci nav iespējams apmainīt. 

5. Preces kvalitāte 

5.1. Ar kvalitatīvu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Preces ražotāja 

standartiem, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz Preci, Līguma noteikumiem 

un Pārdevēja piedāvājumam Iepirkumā. 

6. Pušu tiesības un pienākumi 
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6.1. Pircējs: 

6.1.1. pieņem piegādāto Līguma prasībām atbilstošu, kvalitatīvu Preci, ja tā piegādāta 

saskaņā ar Līguma un Pieprasījuma noteikumiem; 

6.1.2. samaksā par pieņemto Līguma prasībām atbilstošu, kvalitatīvu Preci Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

6.2. Pārdevējs: 

6.2.1. pārdod un piegādā Līguma noteikumiem atbilstošu, kvalitatīvu Preci saskaņā ar 

Līguma noteikumiem un Pieprasījumu; 

6.2.2. Līguma prasībām neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā 

apmaina to pret Līguma prasībām atbilstošu un/vai kvalitatīvu Preci uz sava rēķina 

vai atmaksā Preces vērtību, ja Preci nav iespējams apmainīt. 

7. Pušu mantiskā atbildība 

7.1. Ja Pircējs neievēro Līgumā noteikto Preces apmaksas termiņu, Pircējs maksā Pārdevējam 

līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā neapmaksātās summas bez 

PVN par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no termiņā neapmaksātās 

summas, 10 (desmit) darba dienu laikā no Pārdevēja rēķina par līgumsodu iesniegšanas 

dienas Pircējam. 

7.2. Ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu / nekvalitatīvas, Līguma 

prasībām neatbilstošas Preces apmaiņas termiņu pret kvalitatīvu, Līguma prasībām 

atbilstoši Preci vai Preces vērtības atmaksu, ja Preci nav iespējams apmainīt, Pārdevējs 

maksā Pircējam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nepiegādātās 

Preces summas bez PVN par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

termiņā nepiegādātās Preces summas, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja rēķina 

par līgumsodu izrakstīšanas dienas.  

7.3. Ja Pārdevējs atkārtoti piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko ir sastādīts 

akts par konstatētajiem trūkumiem, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1 % (viena 

procenta) apmērā no Līguma summas bez PVN, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 

Pircēja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas.   

7.4. Pircējam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par pieņemto 

Preci tādā apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa 

Pārdevējam. 

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja 

paredzēt, novērst vai ietekmēt, un, par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas 

katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to 

pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, civiliedzīvotāju nemieri, citi ārkārtēja 

rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz 

to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai. 

8.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā 

darbojas nepārvarama vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas 

varas iestāšanās dienas rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības. 

8.3. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramas varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses 

netiek atbrīvotas no saistību izpildes. 

8.4. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām 

dienām, Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi, 5 

(piecas) darba dienas iepriekš.  



8.5. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības 

pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida 

zaudējumiem.  

9. Līguma darbības termiņš, grozījumu veikšana Līgumā un Līguma izbeigšana 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu. 

9.2. Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz Līguma summas bez PVN apguvei, 

atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 

9.3. Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, ja Līguma noteiktajā termiņā 

Līguma summa bez PVN nav apgūta.  

9.4. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā 

vienojoties. 

9.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pārdevēja piekrišanas ja: 

9.5.1. ja Pārdevējs 3 (trīs) reizes nav ievērojis Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu 

un Preci piegādājis 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pēc Līgumā noteiktā 

termiņa; 

9.5.2. ja Pārdevējs 3 (trīs) reizes piegādājis Līguma prasībām neatbilstošu vai 

nekvalitatīvu Preci par ko ir sastādīts akts par konstatētajiem trūkumiem. 

9.6. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pircēja piekrišanas, ja Pircējs vismaz 

3 (trīs) reizes nav ievērojos Līgumā noteikto Preces apmaksas termiņu.  

9.7. Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pušu 

paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstītas vēstules) nosūtīšanas (nodošanas pastā) 

dienas. 

9.8. Izbeidzot Līgumu Līgumā noteiktajos gadījumos, Pārdevējs maksā Pircējam Līgumā 

noteikto līgumsodu un atlīdzina Pircējam radušos zaudējumus. 

10. Vispārīgie noteikumi 

10.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses 

atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem. 

10.2. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, 

ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. 

10.3. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darba dienā, ja tā nosūtīta uz 

Pušu norādītajām elektroniskā pasta adresēm. 

10.4. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā 

neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam 

atbilstošiem noteikumiem. 

10.5. Puses paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās vai korespondences adreses un 

bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai likvidāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, 

nosūtot ierakstītu paziņojumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem. 

10.7. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus 

trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.8. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus (izdara Pieprasījumu, saskaņo 

Preču pavadzīmes, sastāda aktus, pretenzijas) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas: 

10.8.1. no Pircēja puses – saimniecības vadītājs, tālr.: 64633664, fakss: 64632665; e-pasts: 

pasts@rezeknestehnikums.lv ; 
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10.8.2. no Pārdevēja puses – valdes loceklis, Andrejs Drozdovs, tālr.: 26339943, 

67546517, fakss: 67870405; e-pasts: akvarius@akvarius.lv. 

10.9. Puses ar savu parakstu apliecina, ka šī Līguma izpildes ietvaros norādīto fizisko personu 

personas dati tiek apstrādāti tikai šī Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot  personu datus, 

Pusēm ir pienākums  ievērot Latvijas Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības. 

10.10. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā 

punktiem, un to apliecina, parakstot Līgumu. 

10.11. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma 

noteikumu interpretācijai. 

10.12. Līgums un tā pielikumi ir sastādīts uz parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā uz 7 

(septiņām) lapām, no kurām; 

10.12.1. Līguma pamatteksts uz 5 (piecām) lapām; 

10.12.2. Līguma 1. pielikums „Tehniskā specifikācija/piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas; 

10.12.3. Līguma 2. pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas. 

10.13. Abi līguma teksti ir identiski un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs 

glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja. 

11.Pušu rekvizīti 

Pircējs:  

Rēzeknes tehnikums 

Pārdevējs:  

SIA AKVARIUS 

Juridiskā adrese: Varoņu iela 11a,  

Rēzekne, LV-4604 

Reģ. Nr.: 90009617187 

Bankas rekvizīti: Valsts kase  

Kods: TRELLV22 

Konts: LV14TREL2150668001000 

Tālr.: 64632664 

Fakss: 64632665 

E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv  

Juridiskā adrese: Tirzas iela 1,  

Rīga, LV-1024 

Reģ. Nr.: 40103031530 

Bankas rekvizīti: AS SEB Banka 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV30UNLA0001003467205 

Tālr.: 67546517 

Fakss: 67870405 

E-pasts: akvarius@akvarius.lv  

 

Direktore ____________________ 

  /Benita Virbule/ 

Valdes loceklis ____________________ 

  /Andrejs Drozdovs/ 

2018. ___._______________ 2018. ___._______________ 
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