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Projekts 

LĪGUMS Nr._____ 
par pārtikas produktu piegādi  

 
Rēzekne, 2014.gada ___.____________                                                      
 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, reģistrācijas Nr. 90009617187, juridiskā adrese, Varoņu ielā 
11a, Rēzeknē, LV-4604, tās direktores Benita Virbules personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu, 
turpmāk līguma tekstā saukts – „Pasūtītājs“, no vienas puses, un  
______ „___________________”, reģistrācijas Nr.________________, juridiskā 
adrese________________, tās ____________________________ personā, kas darbojas saskaņā ar 
________________ turpmāk tekstā – “Piegādātājs”, no otras puses, (Pasūtītājs un Piegādātājs kopā 
tekstā saukti – “Puses”), izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz 
Iepirkuma „<nosaukums>” (ID Nr.), rezultātiem noslēdz līgumu, turpmāk tekstā saukts – “Līgums”, par 
sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā par saņemto produkciju, bet Piegādātājs piegādā produkciju, 
atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām (turpmāk tekstā – „Piegāde”) un saskaņā ar 
finanšu – tehnisko piedāvājumu <iepirkuma grupa, lote> (Pielikums Nr.1). 

1.2. Piegāžu gada apjoms ir EUR _____ (________________ euro un _____ centi) bez PVN, PVN 
21 % – EUR _____ (_________________euro un _____ centi), kopā ar PVN 21% –EUR _____ 
(_________________euro un _____ centi).  

1.3. Konkrētos daudzumus Pasūtītājs paziņo pasūtījuma nodošanā ______ stundas pirms produkcijas 
piegādes. Kārtējais pasūtījums tiek nodots telefoniski vai rakstiski. Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji 
samazināt Līgumā paredzēto gada piegādājamās produkcijas apjomu , ja tam ir būtisks pamatojums.  

1.4. Par Piegādi šai Līgumā tiek uzskatīta pārtikas produktu nodošana Pasūtītājam – Austrumlatgales 
Profesionālās vidusskolas mācību vietā <adrese>.  

1.5. Piegāde tiek veikta laikā __ reizes nedēļa/mēnesī līdz plkst. ___. Ja Piegāde tiek veikta ārpus 
noteiktā laika, Pasūtītājs var atteikties no produkcijas pieņemšanas. Neatkarīgi no tā, vai produkcija 
tiek vai netiek pieņemta, Pasūtītājs par to sastāda aktu. Atkārtotas Piegādes laika kavējuma 
gadījumā līgums tiek lauzts. 

1.6. Līguma kopējo summu sastāda visas Piegādes, kas piegādātas un pieņemtas, pamatojoties uz 
Līguma  kopējo summu. 

2. Sortiments un cenas 

2.1.  Pārtikas produktu sortiments, cenas un atlaides tiek norādītas finanšu–tehniskajā piedāvājumā 
(pielikums Nr.1). Piegādātājs nav tiesīgs izdarīt izmaiņas specifikācijā.  

2.2.  Piegādājamo produktu cenas var tikt izmainītas, tikai valsts pārvaldes institūcijām ieviešot papildus 
prasības pārtikas apritē, kas būtiski sadārdzina produkcijas izmaksas bet ne vairāk kā par 10%. 

2.3. Pārtikas produktu sortimentā var veikt izmaiņas vai palielināt / samazināt plānoto maksimālo 
daudzumu līdz 20% (divdesmit procentiem), ja tās saistītas ar ēdienkartes izmaiņām vai audzēkņu 
skaita izmaiņām. 

3. Norēķinu kārtība 

1.1. Par Līguma 1.punktā minēto produkciju Pasūtītājs maksā Piegādātājam atbilstoši piegādātajam 
daudzumam un cenām, kas ir noteiktas konkursam iesniegtajā finanšu – tehniskajā piedāvājumā. 



1.2. Apmaksu par piegādāto produkciju Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā par iepriekšējā 
mēnesī piegādāto produkciju.  

1.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja banka pieņēmusi maksājuma uzdevumu.  

1.4. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem, kas saistīti ar 
naudas pārskaitījumu. 

1.5. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Piegāde, par ko Līgumā noteiktā 
kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Piegādi notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un 
atbilstošu Līguma noteikumiem. 

1.6. Izbeidzoties Līguma termiņam vai pārtraucot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda un apstiprina 
savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā Puses fiksē katras Puses izpildītās un neizpildītās 
saistības. 

2. Pušu pienākumi 
2.1. Piegādātājs: 

2.1.1. piegādā un nodrošina produkcijas atbilstību tehniskajai specifikācijai un Līguma noteikumiem, kā 
arī ar likumiem un citiem tiesību aktiem noteiktiem un vispāratzītiem kvalitātes standartiem; 

2.1.2. nodrošina, ka tā piegādātā prece atbilst Latvijas Republikas 2012.gada 13.marta Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālos 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 
prasībām; 

2.1.3. nodrošina, ka izglītības iestādē netiks piegādātas preces, kuru sastāvā iekļautas vielas, kas 
uzskatītas Latvijas Republikas 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.610 
„Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 
izglītības iestādēm” 51.1 punktā. 

2.1.4. Piegādātājs nodrošina produkcijas piegādi tās ražotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina 
pilnīgu produkcijas drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot; 

2.1.5. transportlīdzekļiem, ar kuriem tiks nodrošināta produkcijas piegāde, jāatbilst valstī noteikto 
normatīvo aktu prasībām, un ir jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtai atļaujai pārtikas 
pārvadāšanai ar tiem; 

2.1.6. produkcijas marķējumā sniegtajai informācijai jābūt labi redzamai un saprotamai – tai objektīvi 
jāatspoguļo produkcijas drošums vai nekaitīgums un kvalitāte. Marķējumā sniegtā informācija 
nedrīkst piedēvēt produkcijai īpašības, kādas tai nepiemīt, kā arī maldināt pircēju, ka produkcijai 
piemīt kādas specifiskas īpašības, ja tādas īpašības piemīt visām attiecīgā veida produkcijai; 

2.1.7. Produkcijas marķējumam jābūt neizdzēšamam. Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt skaidrai, 
to nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi; 

2.1.8. uz produkcijas iepakojuma marķējumā norāda šādu informāciju: 

2.1.8.1. produkcijas nosaukumu un tās sastāvdaļas; 

2.1.8.2. neto masu; 

2.1.8.3. produkcijas realizācijas termiņu, kā arī, īpašus produkcijas uzglabāšanas vai lietošanas 
noteikumus, ja nepieciešams ievērot šādus noteikumus, lai nodrošinātu produkcijas pareizu 
lietošanu; 

2.1.8.4. Eiropas Savienībā reģistrēta ražotāja, iepakotāja, vai importētāja nosaukumu un adresi; 

2.1.8.5. ziņas par produkcijas izcelsmes vietu, ja šādas informācijas trūkuma dēļ Pasūtītājam var rasties 
maldinošs priekšstats par produkcijas izcelsmes vietu; informācijai jābūt valsts valodā; 

2.1.9. ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu produkciju, tad tas uz sava rēķina apmaina produkciju pret 
jaunu, kvalitatīvu Līgumā noteiktajā termiņā; 



2.1.10. no Piegādātāja puses atbildīgā persona par Līguma izpildi: _______________________. 

2.2.  Pasūtītājs: 

2.2.1. pieņem Līguma prasībām atbilstošu produkciju un veic apmaksu; 

2.2.2. no Pasūtītāja puses iepirkuma atbildīgā amatpersona ____________,  tālruņi: _______ . 

2.2.3. no Pasūtītāja puses kontaktpersona par Produkcijas iegādi:       
„  ” __________, tālr.: ______, fakss: ________, e-pasts: _______________. 

3. Piegādātās produkcijas pieņemšana – nodošana 

3.1. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam produkciju atsevišķās piegādes partijās, ar minimālo preču 
pavadzīmes rēķina summu EUR 8.00 bez PVN, ar savu transportu uz Piegādātāja rēķina – un veic 
produkcijas izkraušanu. 

3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam produkciju pa partijām Pasūtītāja piedāvājumā norādīto dienu 
laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. 

3.3. Piegādātājs iepriekš mutiski saskaņo ar Līguma 4.2.2.punktā norādīto Pasūtītāja iegādes atbildīgo 
amatpersonu konkrētu piegādes laiku.  

3.4. Produkciju nodod un pieņem Pušu pārstāvjiem parakstot preču pavadzīmi – rēķinu. Produkcija 
uzskatāma par piegādātu ar preču pavadzīmes – rēķina abpusēju parakstīšanas brīdi. 

3.5. Pasūtītājam ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt produkciju, nepieņemt to un neparakstīt preču 
pavadzīmi – rēķinu, ja produkcija nav kvalitatīva vai neatbilst produkcijas tehniskajai specifikācijai, 
iesniedzot Piegādātājam rakstveida pretenziju. Šajā gadījumā Piegādātājam ir pienākums piegādāt 
produkciju atbilstoši Līguma noteikumiem un pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma 
sankcijas, ja termiņš ir nokavēts. 

3.6. Piegādātājs nes pilnu materiālo atbildību par produkcijas nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz preču 
pavadzīmes – rēķina abpusējam parakstīšanas brīdim. 

3.7. Par Līguma prasībām neatbilstošo produkciju Pasūtītājs rakstveidā paziņo Piegādātājam 1 (vienas) 
dienas laikā pēc fakta konstatēšanas, uzaicinot Piegādātāju sastādīt divpusēju aktu par 
konstatētajām neatbilstībām. Piegādātājam pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties jāierodas 
Pasūtītāja produkcijas piegādes vietā. Piegādātāja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības 
sastādīt aktu bez Piegādātāja piedalīšanās, pieaicinot neieinteresētu personu. 

3.8. Piegādātājam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā produkcija pret kvalitatīvu un Līguma 
prasībām atbilstošu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma 5.7.punktā minētā akta sastādīšanas 
brīža. 

3.9. Produkcijas kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.  

3.10. Ar Līguma prasībām atbilstošu produkciju šī Līguma ietvaros saprotama produkcija, kas atbilst 
Līguma noteikumiem, tajā skaitā finanšu - tehniskajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1). 

3.11. Produkcijas pieņemšana atbilstoši tās daudzumam un kvalitātei saskaņā ar preču pavadzīmi – rēķinu 
tiek veikta Pasūtītāja noliktavā pilnvarotu Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvju klātbūtnē.  

3.12. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo vai bojāto produkciju Piegādātājs apmaina 24 
(divdesmit četru) stundu laikā. Par nekvalitatīvas vai bojātas produkcijas Piegādi tiek sagatavots 
akts, ko paraksta Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji.  

3.13. Piegādātājs norāda produkcijai atbilstošu realizācijas termiņu, kas ir ne mazāks, kā norādīts finanšu 
– tehniskajā piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.1) no produkcijas piegādes brīža: preču 
pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas. Šajā termiņā  Piegādātājs nodrošina, ka 
produkcija saglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības. 



3.14. Piegādātājam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo produkciju, ja tā zaudējusi kvalitāti, jo 
Pasūtītājs nav ievērojis produkcijas uzglabāšanas un lietošanas noteikumus. 

3.15. Produkcija neatbilst Līguma noteikumiem, ja par produkciju sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga 
vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār, vai arī tas rada vai var radīt 
apdraudējumu Pasūtītāja mantai. 

3.16. Piegādātājs piegādā produkciju savā tarā, kura atbilst spēkā esošajām prasībām, un saņem atpakaļ 
iepriekšējās piegādes taru.  

3.17. Taras izmantošanas un apmaiņas izmaksas ir iekļautas produkcijas cenā.  

3.18. Taras, ko Piegādātājs nesaņem atpakaļ, izmaksas ir iekļautas specifikācijā norādītajā produkcijas 
cenā, un Pasūtītājs to izlieto pēc saviem ieskatiem.  

4. Līguma grozīšana un laušana 

4.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina 
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas 
Republikas tiesā. 

4.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstveidā un tos ir 
parakstījuši abu Pušu Līguma parakstīšanai pilnvaroti pārstāvji.  

4.3. Puses var lauzt Līgumu, savstarpēji rakstveidā vienojoties, pirms Līguma darbības termiņa beigām. 

4.4. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt šo Līgumu gadījumā, ja:  

4.4.1. Piegādātājs nav piegādājis produkciju Līgumā paredzētajā laikā divas vai vairākas reizes;  

4.4.2. Piegādātājs divas vai vairākas reizes piegādā neatbilstošu produkciju. Par neatbilstošu produkciju 
šai Līgumā tiek uzskatīta finanšu – tehniskajam piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.1) 
neatbilstoša produkcija vai produkcijas cena, vai produkta derīguma termiņš ir mazāks par 
nākošās plānotās piegādes termiņu;  

4.4.3. Piegādātājs divas vai vairākas reizes nav ievērojis produkcijas glabāšanas, iesaiņojuma, 
transportēšanas vai produkcijas nodošanas – pieņemšanas prasības; 

4.4.4. ja Piegādātājs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu produkciju un nav to apmainījis 
Līguma 5.12.punktā noteiktajā kārtībā; 

4.4.5. pamatojoties uz finanšu līdzekļu nepiešķiršanu, sakarā ar ekonomisko situāciju valstī; 

4.4.6. ja Līgums tiek lauzt 6.4.1. un 6.4.2.punktā noteiktajos gadījumos, tad Piegādātājs samaksā 
Pasūtītājam līgumsodu 15 % apmērā no atlikušās Līguma summas, to pārskaitot Pasūtītāja kontā 
10 (desmit) dienu laikā no Līguma laušanas brīža. 

4.5. Piegādātājs var vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja Pasūtītājs kavē piegādātās produkcijas apmaksas 
termiņu vairāk par 10 (desmit) darba dienām.  

4.6. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 6.4.1. – 6.4.5.punktu Līgums uzskatāms par izbeigtu 6. 
(sestajā) dienā pēc Pasūtītāja vai Piegādātāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstītā vēstule) 
izsūtīšanas dienas. 

4.7. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši Civillikumam.  

4.8. Puses ir atbrīvotas no atbildības par šo Līgumu, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no 
abām Pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.  

5. Pušu mantiskā atbildība 

5.1. Ja Piegādātājs nepiegādā produkciju Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Piegādātājam 

līgumsodu 1% (viena procentu) apmērā no nepiegādātās produkcijas summas par katru nokavēto 
dienu, pamatojoties uz Pasūtītāja piestādīto rēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību 
izpildes. 



5.2. Ja Piegādātājs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu produkciju un neapmaina to 
Līguma 5.12.punkta noteiktajā kārtībā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) 
apmērā no Līguma prasībām neatbilstošās produkcijas summas un atlīdzina visus radušos 
zaudējumus. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. 

5.3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad tas maksā kavējuma procentus 1% 
(viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, 10 (desmit) 
darba dienu laikā no Piegādātāja rakstveida pieprasījuma iesniegšanas dienas. 

5.4. Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās 
summas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes. 

5.5. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 6.4.1. vai 6.4.2. vai 6.5.punktu vainīgā Puse maksā Līgumā 
noteikto līgumsodu. 

5.6. Pēc Pasūtītāja vai Piegādātāja rakstveida pieprasījuma Piegādātājs vai Pasūtītājs atlīdzina pilnā 
apmērā visus zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām, kas radušies 
Pasūtītāja vai Piegādātāja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā. 

5.7. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par piegādāto 
produkciju tādā apmērā, kāda ir Līguma 7.1. un 7.2.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda 
summa. 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi 
iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, ja Puse par 
šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu 
rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts 
attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma 
izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. 

6.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības 
izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies 
ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

6.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne 
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav 
bijis iespējams novērst. 

6.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās, ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, 
katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 
(piecas) darba dienas iepriekš.  

7. Līguma termiņš 

7.1. Līgums stājas spēkā ar abu tā eksemplāru parakstīšanu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei līgumsummas ietvaros, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.  

7.2. Piegādes termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim, kad 
Līguma 5.punktā paredzētajā kārtībā saskaņots un akceptēts preču pavadzīme – rēķins tiek 
iesniegts Pasūtītājam. 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā 
noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējiem. 

8.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie ir spēkā 
no to parakstīšanas brīža, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

8.3. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu 
izmaiņām. 

8.4. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir 
jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām adresēm. 



8.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz__(____) lapām, tajā skaitā Līguma pamata teksts uz __ 
(_____) lapām, Līguma pielikums Nr.1 (nosaukums) uz __ (____) lapām, 2 (divos) eksemplāros, 
viens eksemplārs Piegādātājam un viens eksemplārs Pasūtītājam.  

9. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs: Piegādātājs: 

 

 
 
 

 


