
Vispārīgā vienošanās Nr. 3-19/2015/397 
Par celtniecības materiālu piegādi  

 

Viesītē,  Viesītes novadā                             2015.gada 8. decembrī 

 

Viesītes novada pašvaldība, reģ.Nr.90000045353, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-

5237, tās domes priekšsēdētāja vietnieka Andra Baldunčika personā, kas rīkojas pamatojoties uz 

pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pircējs), no vienas puses,  

un 

Sabiedrība  ar ierobežotu  atbildību „Būvmateriāli”, reģ. Nr. 45402008014, tās valdes 

locekles Marias Dekshnyas personā,  kas rīkojas uz statūtu pamata,  

SIA „Sedumi”, reģ.Nr. 45403008187, tās valdes locekles Aijas Bojāres personā, kas 

rīkojas uz statūtu pamata,   

SIA „DEPO DIY”, reģ.Nr. 50003719281, tās valdes priekšsēdētāja Andra Kozlovska 

personā, kas rīkojas uz statūtu  pamata,  

turpmāk tekstā kopā – Pārdevēji, katrs atsevišķi – Pārdevējs, no otras puses, Pārdevējs un 

Pircējs turpmāk tekstā kopā - Puses, katrs atsevišķi – Puse, 

ievērojot Pircēja organizētā publiskā iepirkuma “Celtniecības materiālu piegāde Viesītes novada 

pašvaldības vajadzībām”,  identifikācijas Nr. VNP2015/26, rezultātus, turpmāk tekstā saukts - 

Iepirkums,  

noslēdz šāda satura vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās:  
 

1. Vienošanās mērķis un vispārīgie noteikumi: 

Vienošanās nosaka kārtību, kādā Pircējs Vienošanās darbības laikā pērk celtniecības materiālus no 

Vienošanos noslēgušo pārdevēju loka. 

2. Vienošanās priekšmets 

2.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk celtniecības materiālus (turpmāk preces) saskaņā ar 

finanšu tehnisko piedāvājumu (1. Pielikums) visā vienošanās darbības laikā. 

2.2. Pircējs ir tiesīgs noteikt preču daudzumu. 

2.3. Pircējs ir tiesīgs iegādāties ne tikai tās preces, kas uzskaitītas tehniskajā specifikācijā, bet arī 

citas preces, ka ir pārdošanā, ar turpmāk noteikto atlaidi: 

2.3.1. SIA “Sedumi” 7%, 

2.3.2. SIA “Būvmateriāli” 10%, 

2.3.3. SIA „DEPO DIY” 10%. 

 

3. Vienošanās darbības laiks 

3.1. Vienošanās stājas spēkā ar 2016. gada 4. janvāri, un ir spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim 

vai līdz summas EUR 40000,00, bez PVN, pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš no 

nosacījumiem iestājas pirmais. 

 

4. Preču izvēles kārtība 

4.1. Pircējs pirms preces pirkšanas iepazīstas ar preču sortimentu un cenām uz vietas 

tirdzniecības vietā vai apzina sortimentu telefoniski, vai izmantojot elektronisko pastu. Pēc 

cenu noskaidrošanas, Pircējs pērk preci pie Pārdevēja, kas uz to brīdi piedāvā zemāku cenu. 

4.2. Ja uz pasūtījuma veikšanas brīdi Pārdevēja tirdzniecības vietā nav nepieciešamās preces, 

Pircējs ir tiesīgs pirkt preci pie cita pārdevēja, kuram šī prece ir tirdzniecības vietā.  

 

5. Līgumu summa un norēķinu kārtība 

5.1. Šīs vienošanās summa ir līdz  EUR 40000,00 (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) un 

pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 8400,00 (astoņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi). 

Vienošanās kopējā summa ir līdz EUR 48400,00  (četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti 

euro, 00 centi). 
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5.2. Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam par preci 20 (divdesmit) darba dienu laikā no preču 

pavadzīmes – rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot summu uz pārdevēja bankas kontu. 

5.3. Ja Pircējs nav samaksājis vienošanās noteiktajā termiņā par preci, tad maksā Pārdevējam 

līgumsodu 0.1%  no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no nesamaksātās summas. 

 

6. Pušu saistības 

6.1. Pārdevēja saistības: 

6.1.1. Par pārdotajām precēm izsniegt Pircējam vai tā pilnvarotai personai preču pavadzīmi – 

rēķinu. Pēc Pircēja pieprasījuma pavadzīmē norādīt struktūrvienību. 

6.1.2. Pārdot Pircējam kvalitatīvas preces. Ja pārdotā prece ir ar defektiem, apmainīt 24 

stundu laikā. Šajā gadījumā Pārdevējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preces 

nomaiņu. 

6.2. Pircēja saistības: 

6.2.1. Norēķināties par preci saskaņā ar šīs vienošanās noteikumiem. 

6.2.2. Saņemot preci, pārbaudīt tās kvalitāti un daudzumu.. 

 

7. Vienošanās noteikumu grozīšana un Vienošanās izbeigšana 

7.1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Grozījumiem 

jāatbilst Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 panta nosacījumiem. 

7.2.  Jebkuri grozījumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamu 

sastāvdaļu, kad visas Puses to parakstījušas. 

7.3.  Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās bez Pārdevēja piekrišanas, šādos 

gadījumos: 

7.3.1. zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta.; 

7.3.2. Pārdevējs pienācīgi nepilda ar Vienošanos uzņemtās saistības un pēc Pircēja 

brīdinājuma turpina to darīt; 

7.3.3. ja Pārdevējs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par 

maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Pārdevēja likvidāciju. 

7.4. Vienošanās 7.3.punktā noteiktajos gadījumos uzskatāma par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc 

Pircēja rakstiska paziņojuma par Vienošanās izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pircējs 

paziņojumu par Vienošanās izbeigšanu Pārdevējam nosūta ierakstītā vēstulē.  

7.5. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no Vienošanās, ja tiek likvidēta Pārdevēja tirdzniecības 

vieta, kas atrodas ne tālāk kā 36 km no Viesītes novada administratīvā centra. 

7.6. Puses var izbeigt Vienošanos pirms tās darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji 

rakstveidā par to vienojoties. 

 

8. Strīdu risināšanas kārtība 

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, bet ja 

vienošanos panākt nav iespējams – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas 

Republikas tiesā. 

9. Nepārvarama vara 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc 

Vienošanās parakstīšanas dienas un, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

Nepārvarama vara ietver sevī dabas stihijas (piemēram, plūdi, vētras postījumi, ugunsgrēki, 

zemestrīce), kā arī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības – karadarbība, 

vispārējie streiki, masu nekārtības un citi ārkārtēja rakstura notikumi. 

9.2. Puse, kura nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, trīs darba dienu laikā par to 

informē otru Pusi, un iesniedz kompetentas iestādes izziņu par nepārvaramas varas faktu, kā 

arī pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. Kompetentas 

iestādes izziņu iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī, ja nepārvaramās 

varas pamatā esošais notikums ir vispārzināms. 
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10. Citi noteikumi 

10.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta 

tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Pušu rekvizītiem, 

telefona, e-pasta adrese, juridiskā adrese u.c., tad Puses nekavējoties rakstveidā par to 

paziņo otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir 

pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi. 

10.2. Nosūtot pa pastu paziņojumus, brīdinājumus vai citu korespondenci uz Pušu 

juridiskajām adresēm (ierakstītā vēstulē), tiks uzskatīts, ka Puses tos ir saņēmušas 7 

(septītajā) dienā no nodošanas pastā dienas. 

10.3. Pārdevēju kontaktpersonas šīs Vienošanās izpildes laikā: 

SIA „Būvmateriāli”   

SIA „Sedumi”   

SIA “Depo DIY”   

10.4. Pircēja atbildīgā kontaktpersona par Vienošanās izpildi ir izpilddirektors Alfons 

Žuks, tālrunis 65207290, 26308473, e-pasta adrese: alfons.zuks@viesite.lv. 

10.5. Vienošanās sastādīta  latviešu valodā 4 (četros) oriģināleksemplāros, no kuriem pa 

vienam eksemplāram glabājas pie katra Pārdevēja un pie Pircēja. Visiem Vienošanās 

oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

10.6. Pie Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi: 

10.6.1. Pielikums Nr.1:  

1) Pārdevēja  SIA „Būvmateriāli” finanšu tehniskais piedāvājums uz 6 (sešām) lapām; 

2) Pārdevēja  SIA „Sedumi” finanšu tehniskais piedāvājums uz 7 (septiņām) lapām; 

3) Pārdevēja  SIA „Depo DIY” finanšu tehniskais piedāvājums uz 4 (četrām) lapām; 

10.6.2. Pielikums Nr.2 – Pircēja  darbinieku saraksts, kuri tiesīgi iegādāties preces. 

 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 
Pircējs Pārdevēji 

Viesītes novada pašvaldība SIA „Sedumi” 

Brīvības iela 10, Viesītē Viesītes novads,  

LV-5237 

 

Brīvības iela 165, Jēkabpils, LV-5201 

Reģ. Nr. 90000045353 Reģ. Nr. 45403008187 

Banka: A/S SEB banka Banka: A/S SEB banka 

Bankas kods: UNLALV2X Bankas kods: UNLALV2X 

Konts: LV66UNLA0009013130395 LV36UNLA0009004467477 

Domes priekšsēdētāja vietnieks 

 

 

______________________ z.v.                        

 Andris Baldunčiks 

 

 

Valdes locekle 

 

______________________ z.v.                          

Aija Bojāre 
 

 SIA „Būvmateriāli” 

 Smilšu iela 31, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV -

5120 

 Reģ. Nr. 45402008014 

 Banka: A/S SEB banka 

 Bankas kods: UNLALV2X 

 LV20UNLA0009003468956 

 Valdes priekšsēdētājs 

 

______________________ z.v.                          

Maria Dekshnya 

 

mailto:alfons.zuks@viesite.lv
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 SIA „Depo DIY” 

 Noliktavu iela 7,  Dreiliņi, Stopiņu novads,  LV-

2130 

 Reģ. Nr.50003719281 

 Banka: A/S SEB banka 

 Bankas kods: UNLALV2X 

 Konts: LV29UNLA0050006063023 

  

Valdes priekšsēdētājs 

 

______________________ z.v.                         

  Andris Kozlovskis 
 

 

 

 

 
 


