
pielikums Nr.6 

atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde  

Stiklu speciālajai internātpamatskolai’’ nolikumam 

 

Līgums Nr. __ 

par  _____________    produkcijas piegādi. 

Stiklos,  Ventspils  

novada Puzes pagastā 

                                                                             2012.gada ____.___________ 

    Ventspils novada Stiklu speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr. LV 90000080452, 

juridiskā adrese Ventspils novads, Puzes pagasts, Stikli, LV 3613,  tās direktores Lienītes 

Alsbergas personā, kas  darbojas uz skolas nolikuma pamata, tekstā turpmāk „Pircējs” no 

vienas puses un ______________________________________ ____________________ 

____________________________________________________________________ 

no otras puses, turpmāk  tekstā „Piegādātājs” , noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets. 
 

1.1. Piegādātājs apņemas piegādāt  Pircējam _________________produkciju (turpmāk – 

produkcija) pēc iepriekšēja pasūtījuma, atbilstoši saskaņotam sortimentam, 

daudzumam, cenām, un Pircējs apņemas pieņemt piegādāto produkciju un 

apmaksāt to saskaņā ar līguma noteikumiem. 

 

2. Piegādes un pieņemšanas kārtība. 
 

2.1. Pircējs pieņem Piegādātāja produkciju Stiklu speciālās internātpamatskolas ēdnīcā, 

Ventspils novada, Puzes pagasta , Stiklos. 

2.2. Katrai produkcijas partijai Piegādātājs izraksta preču pavadzīmi – rēķinu, kurā norāda 

produkcijas sortimentu, cenu, daudzumu, kā arī izsniedz kvalitātes sertifikātu, vai 

citus dokumentus, kuri nepieciešami Pircējam pieņemtās produkcijas realizēšanai. 

2.3. Piegādātājs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar produkcijas zaudēšanu un bojāšanu, 

kā arī sedz visus papildus izdevumus līdz produkcijas pieņemšanas brīdim Pircējam 

pēc līguma 2.1. noteikumiem. 

2.4. Pircējs uzņemas visus riskus , kas saistīti ar produkcijas zaudēšanu vai bojāšanu, 

uzglabāšanu atbilstoši 29.04.04. Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 

 Nr. 852/2004 „Par pārtikas produktu higiēnu” kā arī sedz visus papildus izdevumus 

no produkcijas pieņemšanas brīža Pircēja rīcībā pēc līguma 2.1. noteikumiem. 

Produkcijas pieņemšanas - nodošanas brīdis tiek fiksēts preču pavadzīmē-rēķinā, 



kuru paraksta Pircēja pilnvarota persona un kas tiek uzskatīta par pasūtītās 

produkcijas saņemšanas fakta apstiprinājumu. 

2.5. Pircējs pārbauda preču daudzumu, sortimentu, kvalitāti produkcijas saņemšanas 

vietā. Gadījumā, ja Pircējs konstatē trūkumus produkcijas daudzumā, sortimentā, 

kvalitātē, viņš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 stundu laikā par to ziņo Piegādātājam, 

kura pienākums ir nekavējoties novērst trūkumus, izsniedzot jaunu produkciju, vai 

kompensējot tās vērtību. Preču savlaicīgas nepiegādes gadījumā piegādātājs maksā 

pircējam līgumsodu 0,5%apmērā no savlaicīgi nepiegādāto preču vērtības summas 

par katru kavēto dienu. 

 

3. Cena un norēķinu kārtība. 
 

3.1. Produkcijas cena tiek noteikta pusēm vienojoties katrā konkrētā gadījumā un tā tiek 

atspoguļota preču pavadzīmē – rēķinā. Par piegādes cenas apstiprinājumu tiek 

uzskatīts Pircēja pilnvarotas personas paraksts uz produkcijas pavaddokumenta. 

3.2. Pircējs saņemtās  produkcijas apmaksu veic ar atlikto maksājumu , kas tiek izdarīts 

ne vēlāk kā 15(piecpadsmit ) dienu laikā pēc pasūtītās produkcijas saņemšanas, 

ieskaitot naudu Piegādātāja bankas rēķinā. Par maksājuma izdarīšanas dienu 

uzskatāma kredītiestādes atzīme par maksājuma izdarīšanu uz Pircēja maksājuma 

dokumenta. 

3.3. Savlaicīgu maksājumu neveikšanas gadījumā Pircējs maksā līgumsodu o,5  % apmērā 

no savlaicīgi nenomaksātās parāda summas par katru kavēto dienu. 

4. Līguma termiņš. 

 
4.1. Līgums stājas spēkā  tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā  vienu kalendāro gadu. 

4.2. Līgumslēdzējām pusēm ir tiesības izbeigt  šo līgumu vienpusējā kārtā vienu mēnesi 

iepriekš rakstveidā brīdinot par to otru pusi. 

5. Papildus noteikumi. 

 
5.1. Visi jautājumi, kas nav ietverti šai līgumā risināmi pusēm vienojoties un saskaņā ar 

Latvijas republikas spēkā esošo likumdošanu. 

5.2. Produkcijas piegādes neizpildes gadījumā atbilstoši  Stiklu speciālās 

internātpamatskolas Iepirkuma nolikumam un tehniskajām specifikācijām , ID SSIS 

2012/1, līgums tiek lauzts bezierunu kārtībā.  

5.3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes gaitā, puses 

cenšas risināt savstarpējās sarunās. Ja vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesā, 

latviešu valodā un saskaņā ar tiesas reglamentu un LR likumdošanu. 

5.4. Līgums sastādīts uz trim lappusēm, divos vienāda juridiskā spēka  eksemplāros, kuri 

parakstāmi un izsniedzami katrai no pusēm. 

 

 

 

 



Pircējs:                                                                                  Piegādātājs: 

Stiklu speciālā internātpamatskola                                                _____________________ 

Ventspils novads, Puzes pagasts, Stikli,   LV 3613                                     

Reģ.Nr. 90000080452,                                                                     ______________________ 

A/S „Swedbank”                                                                                ______________________ 

LV 42HABA 0001402063270 

 

Skolas direktore:__________________ 

/L. Alsberga/ 

 

 


