
Piegādes līgums Nr. 3-19/2018/338 

04.06.2018. vispārīgā vienošanās Nr.3-19/2018/181 

Viesītē, Viesītes novadā 

2018. gada 30. oktobrī 

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

novads, LV-5237, tās domes priekšsēdētāja  Alfona Žuka personā, kas rīkojas pamatojoties uz 

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

un 

SIA“Sedumi”, reģ. Nr. 45403008187, tās valdes priekšsēdētāja  Egila Bojāra personā, 

kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk - Piegādātājs), no otras puses, kopā sauktas – Puses, 

 atbilstoši Viesītes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā “Vispārīgā vienošanās par celtniecības materiālu un santehnikas preču piegādi Viesītes 

novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. VNP 2018/07, un tā rezultātā 04.06.2018. 

noslēgtajai vispārīgajai vienošanās Nr. 3-19/2018/181 un cenu aptaujai Nr. 3, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs pēc Pasūtītāja pasūtījuma apņemas pārdot celtniecības materiālus (turpmāk 

tekstā sauktas “Preces (Līguma Pielikums Nr.1), pēc kura cenu, daudzumu un sortimentu 

norāda izrakstītajās Preču pavadzīmēs – rēķinos, bet Pasūtītājs to pieņem un samaksā 

norādīto summu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.  

1.2. Piegādātājs garantē preču piegādi 10 (desmit ) dienu laikā no līguma abpusējas 

parakstīšanas dienas  adresē  “Pagastmāja”, Rites pagasts, Viesītes novads. 

1.3. Piegādātājs garantē Preces kvalitāti. Nekvalitatīvu Preci Piegādātājs pieņem atpakaļ vai 

apmaina pret kvalitatīvu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa ir EUR 395,15 (trīs simti deviņdesmit pieci euro un 15 centi), pievienotās 

vērtības nodoklis (turpmāk PVN) 21% EUR 76,68 (septiņdesmit seši euro un 68 centi) 

saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma  142. panta 9. daļu.  PVN 21% EUR 6,30 

(seši euro un 30 centi) par transporta pakalpojumu. Kopējā līguma summa   EUR 478,13 

(četri simti septiņdesmit astoņi euro un 13 centi). 

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču 

un Preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas dienas. 

2.3. Pasūtītājs maksā Piegādātājam par Preci, pārskaitos naudas līdzekļus uz Piegādātāja 

bankas kontu. 

2.4. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis maksājumu bankā.  

2.5. Pasūtītājs neapmaksā tādas Preces izsniegšanu, kas neatbilst paredzētajai kvalitātei. 

 

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:  

3.1.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

3.1.2. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā parakstīt attiecīgo Preču pavadzīmi – 

rēķinu, vai arī iesniegt iebilduma aktu Preci pieņemt. 

3.2. Piegādātāja tiesības un pienākumi:  

3.2.1. Piegādātājs nodrošina Tehniskajā piedāvājumā norādīto Preču pārdošanu; 

3.2.2. Piegādātājam ir tiesības saņemt samaksu atbilstoši līguma nosacījumiem. 

 

4. PREČU PĀRDOŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Preču piegāde tiek noformēta ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izrakstītu Preču 

pavadzīmi – rēķinu, kuru paraksta pušu pilnvaroti pārstāvji Preces nodošanas- pieņemšanas 

brīdī. 



4.2. Piegādātājs apņemas nodot Pasūtītājam Preci izgatavotājfirmas standartiem atbilstošā 

kvalitātē. 

4.3. Piegādātājs ir atbildīgs par pārdodamo Preču kvalitāti un atbilstību pasūtījumam.  

4.4. Pasūtītājs apņemas saņemt Preci atbilstoši šā Līguma noteikumiem. Saņemot kvalitātei 

neatbilstošas Preces, Pasūtītājam ir tiesības Preces nepieņemt.  

4.5. Ja Pasūtītājs pēc Preces pieņemšanas un pavadzīmes rēķina parakstīšanas, konstatē Preces 

neatbilstību Tehniskajam piedāvājumam, pasūtījumā norādītajām prasībām un/vai 

konstatējot Preces trūkumus, nekvalitatīvu un bojātu Preci, sastāda par to defektu aktu, ko 

iesniedz Piegādātājam.  

4.6. Defektu akta iesniegšanas gadījumā, Piegādātājs  apmaina neatbilstošās Preces pret 

atbilstošām paredzētajā daudzumā 24 (divdesmit četru) stundu  laikā no defektu akta 

saņemšanas vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā bez papildus samaksas. 

4.7. Pēc Preču pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības celt pretenzijas tikai par Preces slēptiem 

defektiem, kurus nebija iespējams pamanīt Preces pieņemšanas brīdī. Pēc Preces 

pieņemšanas Pasūtītājam nav tiesības celt pretenzijas par Preces atklātiem defektiem un/vai 

daudzuma neatbilstību. 

 

5. PRECES KVALITĀTE 

5.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst piedāvājumā norādītajiem parametriem un citiem 

Līguma noteikumiem.  

5.2. Piegādātājs garantē, ka Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

5.3. Piegādātājs nodrošina, ka Prece ir iepakota tā, lai to transportējot un glabājot, tās identitāte 

saglabātos nemainīga. 

5.4. Preču kvalitātei jāatbilst pieņemtajiem standartiem, kā arī obligātajām prasībām nekaitīguma 

un drošības jomā. Piegādātājs garantē, ka Preces nav iepriekš bijušas lietošanā.  

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Ja šī Līguma saistības netiek pildītas vai tiek pildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli 

atbildīga atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Ja Pasūtītājs neveic pasūtījuma apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad Piegādātājam ir 

tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās 

Preču summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā 

nesamaksātās Preču summas.  

6.3. Ja Piegādātājs kavē preču piegādi, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle 

komats viens procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preču summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nepiegādātās Preču summas. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību pienācīgas izpildes.  

6.5. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit 

procenti) apmērā no atlikušās Līguma summas. 

6.6. Puses atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām 

personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI 

7.1. Nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās gadījumā, kad tie Pusēm kavē šī Līguma saistību 

izpildi (ugunsgrēks, stihijas, karš, blokāde, eksporta – importa aizliegums vai citi kavējoši 

apstākļi), piegādes termiņš tiek pārcelt atbilstoši laikam, kurā darbojas neparedzētie apstākļi. 

7.2. Pusei jāinformē otra Puse par neparedzēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. 

7.3.  Ja Līguma termiņa pagarinājums sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem sastāda vairāk 

kā divus mēnešus, katrai Pusei neatlīdzinot otrai Pusei nepārvaramas varas apstākļu rezultātā 

radušos zaudējumus, ir tiesības atteikties no saistību izpildes, rakstiski paziņojot par to otrai 

Pusei. 

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti 

rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Līgumu var izbeigt, Pusēm vienojoties. 

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Piegādātājam rakstisku 



paziņojumu 3 (trīs) dienas iepriekš, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem 

nosacījumiem: 

8.2.1. Piegādātāja iesniegtajā Preču pavadzīmē cenas neatbilst (ir lielākas) Līguma 1. 

pielikumā noteiktajām cenām; 

8.2.2. ja Piegādātājs kavējis preču piegādi par divdesmit dienām, 

8.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) 

kalendārajām dienām, Piegādātājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai ar drošu elektronisko 

parakstu parakstītu vēstuli, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju 

par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā 

neveic nokavēto maksājumu, tad Piegādātājs ir tiesīgs lauzt Līgumu. 

8.4. Gadījumā, ja Puses pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Puses sastāda aktu, ar kuru tiek 

fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Piegādātāja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā 

pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārdevēju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām 

Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pasūtītājs, par to iepriekš brīdinot 

Piegādātāju, ir tiesīgs no Piegādātājam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu 

un/vai tiešo zaudējumu atlīdzību. 

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo 

pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz tā pilnīgai saistību 

apguvei. 

10.2. Uz šo līgumu attiecas visi vispārīgās vienošanās nosacījumi. 

10.3. Jautājumi, kuri nav izlemti šajā Līgumā, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.4. Neviena no pusēm nav tiesīga nodot savas saistības un tiesības trešajām personām bez otras 

puses rakstiskas piekrišanas. 

10.5. Puses ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (VDAR) un citus personas 

datu apstrādi regulējošos normatīvos aktus. 

10.6. Ja   Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas 

datus (turpmāk - dati), tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par nodoto datu pareizību un 

to, ka tā ir tiesīga   nodot datus  otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses 

apņemas apstrādāt  tikai Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot  datus, Pusēm ir 

pienākums  ievērot Latvijas Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības. 

Apstrādājot  datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas 

Ekonomiskās zonas robežām.  

10.7. Katra Puse var  pieprasīt, lai otrā Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc attiecīgās 

Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, 

pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Pasūtītājs apliecina, ka šajā 

Līgumā norādītā informācija par Pasūtītāja pilnvaroto personu datu iesniegšanu 

Piegādātājam ir saskaņota ar attiecīgajām Pasūtītāja pilnvarotajām personām un tās ir 

informētas par viņu personas datu iekļaušanu šajā Līgumā, nodošanu Piegādātājam, 

ievadīšanu un apstrādi Piegādātāja datu bāzē, lai izmantotu šī Līguma 1.1. punktā minēto 

mērķu sasniegšanai.  

10.8. Pasūtītāja pilnvaroto personu iespējamā datu iesniegšana parāda atgūšanas pakalpojuma 

sniedzējam vai citai personai ir saskaņota ar attiecīgajām Pasūtītāja pilnvarotajām personām 

un tās ir informētas par viņu personas datu nodošanu parāda atgūšanas pakalpojuma 

sniedzējam vai citai personai, ar mērķi  izmantot Piegādātājam pienākošas naudas summas 

atgūšanai.   

10.9. Pasūtītājs uzņemas atbildību par visām materiāla un/vai cita rakstura sekām gadījumā, ja 

šajā Līguma nodaļā Pasūtītāja sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess un Pasūtītājs ar 

pilnvarotajām personām nebūs saskaņojis datu apstrādi. 

10.10. Lai nodrošinātu kvalitatīvu Līguma izpildi, Puses nozīmē kontaktpersonas šī Līguma 

izpildei: 



10.10.1. Pasūtītāja pilnvarotā personas preču saņemšanai: ________ 

10.10.2. Piegādātāja kontaktpersona: SIA “Sedumi” ______________ 
10.11. Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par 

Preču pavadzīmes – rēķina savlaicīgu iesniegšanu un parakstīšanu, apstiprināšanu un 

nodošanu apmaksai. 

10.12. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, vienādu juridisku spēku, 

no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Piegādātāja. 

10.13. 1. Pielikums – piegādātāja cenu piedāvājums Nr. 3. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Piegādātājs  

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 Konts: LV36UNLA0009004467477 

Domes priekšsēdētājs     

__________________  A. Žuks         

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs 

______________________ E. Bojārs 

 

   

 

 


