
L īgums 
par saimniecības preču iegādi 

(iepirkuma identifikācijas Nr. DT 2015/21)  
 

Rīgā            2015.gada 20.jūlij ā 
 

VSIA „Dailes teātris” (turpmāk – Pircējs), tās valdes locekļa Andra Vītola personā, kurš 
rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un 

 
SIA „Viss visapkārt t īrs” ( turpmāk – Pārdevējs), tās izpilddirektores Aigas Ozoliņas personā, 

kura rīkojas, uz prokūras pamata , no otras puses,  
 
abas kopā turpmāk sauktas par Pusēm un katra atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu (turpmāk 

– Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN L ĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA 
 
1.1.  Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā saimniecības preces (turpmāk – Prece).  
1.2.  Preces specifikācija noteikta Līguma pielikumā, saskaņā ar Pārdevēja 2015.gada 8.jūlij ā 

iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums). 
1.3.  Preces cenas noteiktas Līguma pielikumā, saskaņā ar Pārdevēja Piedāvājumu. Cenā iekļautas 

visas Preces izmaksas, kas saistītas ar piegādi, nodokļiem, nodevām un citām izmaksām.  
1.4.  Līguma kopējā summa sastāda līdz EUR 12200,00 (divpadsmit tūkstoši divi simti euro 0 centi), 

bez PVN. 
 

2. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN KONTAKTPERSONAS 
 
2.1. Pircējs: 
2.1.1. var pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas; 
2.1.2. veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvas Preces apmaksu Līgumā noteiktajā 

kārtībā; 
2.1.3. kontaktpersona: Saimniecības daļas vadītāja Mārīte Sarkane, mob. 26482550, e-pasts: 

maritesarkane@inbox.lv. 
 
2.2.  Pārdevējs: 
2.2.1.piegādā kvalitatīvu Preci;  
2.2.2.nodrošina Preces piegādi iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem 

bojājumiem, to transportējot; 
2.2.3.nodrošina Preces kvalitātes atbilstību Latvijas Republikā noteiktajiem Preces kvalitātes 

atbilstības standartiem un Preces ražotāja noteikumiem; 
2.2.4.piegādā Preci Līgumā noteiktajā kārtībā; 
2.2.5.par pasūtījuma pieņemšanu un koordinēšanu atbildīgā kontaktpersona no Pārdevēja puses ir 

Guntis Lielbārdis, tālr. 67566306, mob. 27088063, e-pasts: guntis@vvt.lv. 
 

3. PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 
 
3.1.  Pārdevējs piegādā Pircējam Preci ar savu transportu līdz Pircēja norādītajai adresei - Brīvības 

iela 75, Rīga, ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 
3.2.  Pircēja kontaktpersona saskaņo telefoniski ar Pārdevēja kontaktpersonu Preces piegādāšanas 

laiku un Preces apjomus. 
3.3. Pārdevējs Preces pavaddokumentos norāda Preces nosaukumu, daudzumu un cenu. 
3.4. Preces piegādes fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot preču pavadzīmi rēķinu. 



3.5.  Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci Pircējs rakstveidā 
paziņo Pārdevējam 5 (piecu) dienu laikā pēc preču pavadzīmes rēķina abpusējas parakstīšanas 
dienas, uzaicinot Pārdevēju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām (turpmāk – 
Akts). Pārdevējam pēc paziņojuma saņemšanas 24 (divdesmit četru) stundu laikā jāierodas 
Pircēja norādītajā Preces atrašanās vietā. Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības 
sastādīt aktu bez Pārdevēja piedalīšanās. 

3.6. Pārdevējam jānomaina nekvalitatīvā vai Līguma noteikumiem neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu 
un atbilstošu Līguma noteikumiem 5 (piecu) dienu laikā pēc akta sastādīšanas. 

3.7.  Pircējs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces 
pieņemšanas, ja Pārdevējs nerīkojas Līguma 3.5. vai 3.6.punktā noteiktajā kārtībā. 

 
4. PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJA 

 
4.1.  Precēm jāatbilst Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām. 
4.2.  Preču garantija 1(viens) gads. 
 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 
5.1.  Samaksa par piegādāto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo Preci tiek veikta EUR 

(euro) ar pārskaitījumu Pārdevēja bankas kontā, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu preču 
pavadzīmi rēķinu. 

5.2.  Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis maksājumu par Preci uz Pārdevēja 
norēķinu kontu kredītiestādē. 

5.3.  Pircējs veic apmaksu par Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi 5 (piecu) dienu laikā 
pēc preču pavadzīmes rēķina abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.4.  Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līguma noteiktajā 
kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek 5 (piecu) dienu laikā pēc tās apmaiņas pret 
kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem. 

 
6. PUŠU MANTISKĀ ATBILD ĪBA 

 
6.1.  Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces piegādes gadījumā Pārdevēja 

pienākums ir veikt atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz 
sava rēķina. 

6.2.  Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā līgumsodu 0,1% 
(vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto 
dienu, pamatojoties uz Pircēja sastādītu rēķinu. 

6.3.  Ja Pircējs neveic Preces apmaksu Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā Pārdevējam 
līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas 
par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz Pārdevēja sastādītu rēķinu. 

6.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 
 

7. NEPĀRVARAMA VARA 
 
7.1.  Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja tā ir saistīta ar nepārvaramas 

varas apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas.  
7.2.  Ar nepārvaramiem 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 iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

7.3.  Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos Puse, kas ir atsaukusies uz šādiem 
apstākļiem, 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei, iesniedzot attiecīgus pierādījumus, 



kas apliecina un pierāda šādu apstākļu iestāšanos vai to izbeigšanos, kā arī to, ka Puse nevarēja 
ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse 
netiek atbrīvota no saistību izpildes. 

7.4.  Gadījumā, ja iestājas Līguma 7.2.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā noteiktie 
termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi 
aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām. 

7.5.  Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses ir 
tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) dienas 
iepriekš. 

 
8. STRĪDU IZSKAT ĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

 
8.1.  Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida 

pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu. 
8.2.  Līguma izpildes gaitā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma līgumu un Patērētāju 

tiesību aizsardzības likuma. 
8.3.  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. 

8.4.  Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā 
vienojoties vai vienu mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot otru Pusi par līguma darbības 
izbeigšanu. 

8.5.  Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pārdevēja piekrišanas šādos gadījumos: 
8.5.1. saskaņā ar Līguma 7.5.punktā noteikto; 
8.5.2. ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā;  
8.5.3. ja Pārdevējs atkārtoti piegādā nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko 

sastādīti attiecīgi Pušu parakstīti akti. 
8.6.  Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pircēja piekrišanas, ja Pircējs atkārtoti 

neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.  
 

9. CITI NOTEIKUMI 
 
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
9.2. Līgums ir spēkā 12 mēnešus no tā parakstīšanas brīža vai līdz 1.4.punktā minētās summas 

izlietojumam, kā arī Līgumu var izbeigt saskaņā ar Līguma 8.4., 8.5. un 8.6.punktiem. 
9.3.  Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski un ir spēkā no to visu eksemplāru 

parakstīšanas brīža. 
9.4. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai 

papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 9.3.punkta noteikumus, ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa. 

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

9.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 8 (sešām) lapām, no kurām 4 (četras) lapas aizņem Līguma 
teksts un 4 (četras) lapas tam pievienotais pielikums, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku 
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja. 

 
 
 
 
 
 
 



10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pircējs: 
 
VSIA „Dailes teātris” 
Reģ. Nr. LV40003783138 
Juridiskā adrese: Brīvības iela 75 
Rīga, LV-1001 
Banka: AS Swedbank 
Bankas kods: HABALV22 
Konts: LV49HABA00014010537 
Tālrunis: 67270463, fakss: 67316676 
 
 
VSIA „Dailes teātris” 
valdes loceklis 
 
_________________________ A.Vītols 
 
z.v. 
 
2015.gada 23.jūlijs 
 

Pārdevējs: 
 
SIA „Viss visapkārt t īrs” 
Vienotais Reģ. Nr.50003639361 
Biroja adrese: Rīga, Ganību dambis 7a, LV-1045  
Banka: A/S SEB banka 
Bankas kods: UNLALV2X 
Konts: LV85UNLA0002021469478 
tālr./fakss: 67566305 
e-pasts: info@vvt.lv 
 
 
SIA „Viss visapkārt tīrs” 
izpilddirektore 
 
________________________ A.Ozoliņa 
 
z.v. 
 
2015.gada 20.jūlijs 
 
 


