
Līgums 

Gaļas un gaļas produkcijas piegādei 

 
Ērgļos, Ērgļu novadā 2017. gada 1. decembrī 

 

Ērgļus novada pašvaldība, reģistrācijas. Nr. 90002215379, juridiskā adrese: Rīgas ielā 
10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV–5850, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ērgļu novada 
pašvaldības priekšsēdētāja Guntara Velča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ērgļu novada 
pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģistrācijas Nr. 42403012397, juridiskā adrese: 
Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, tā valdes priekšsēdētāja Vladimira Jegorčenko personā, kurš 
rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts 
Pārdevējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par 
Pusēm, saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Gaļas un gaļas produkcijas 
piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm”, id. Nr. ĒNP 2017/11, turpmāk šā līguma tekstā 
saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” iesniegto piedāvājumu, 
noslēdz šādu līgumu, turpmāk – tekstā Līgums: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Ar šo līgumu Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt gaļas un gaļas produktus (turpmāk 

tekstā „Prece”) Pasūtītājam, saskaņā ar šī līguma Pielikumā pievienoto piedāvājuma 
„Gaļas un gaļas produkcijas piegāde Ērgļu novada pašvaldības iestādēm”, id. Nr. ĒNP 
2017/11, „Tehniskā - finanšu piedāvājuma” kopiju (Pielikumā), kas ir šī Līguma 
neatņemama sastāvdaļa, norādīto sortimentu, cenām un Pasūtītāja pasūtījumiem, 
Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci un samaksāt par piegādāto Preci saskaņā ar šī Līguma 
noteikumiem. 

1.2. Pasūtītājs un Pārdevējs vienojas, ka Līgumā norādītais preču apjoms ir maksimālais 
plānotais apjoms, un ka Pasūtītājs, ņemot vērā objektīvos apstākļus, pasūta Preces 
atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.  

1.3.   Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz  2018.gada 
30.novembrim vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

 

2. PREČU CENAS UN LĪGUMA SUMMA 
2.1. Plānotā Līgumcena par Līguma priekšmetā minēto Preču piegādi visā Līguma darbības 

termiņā bez PVN ir EUR 32333,95 (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs eiro 
95 centi) un PVN EUR  6790,13 (seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit eiro 13 centi), 
kas sastāda līguma kopējo summu EUR 39124,08 (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens 
simts divdesmit četri eiro 8 centi). 

2.2.   Līguma summa noteikta, ievērojot „Tehniskajā - finanšu piedāvājumā” noteiktās cenas. 
Līguma summa (Preču cenas) ietver Preču piegādes izdevumus līdz līgumā norādītajai 
piegādes vietai (t.sk. transporta), preču izkraušanu, iepakojuma izmaksas, visus nodokļus 
un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi. 

2.3. Cena par Preces 1 (vienu) vienību ir norādīta Līguma Pielikumā. 

2.4. Mainoties pievienotās vērtības nodokļa likmei, to piemēro atbilstoši Latvijas Republikas 
spēkā esošo normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.  

2.5.  Pusēm ir tiesība pārskatīt Preces cenu par vienību, saskaņā ar Latvijas Republikas 
Centrālās statistikas pārvaldes patēriņa cenu pārmaiņām, ne biežāk kā reizi gadā. 

2.6. Ņemot vērā Līguma 2.5.punktu, Līgumcena var tikt mainīta, bet ne vairāk kā par 10% 
(desmit) procentiem.  

 



3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
3.1.   Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta EURO, atbilstoši šim Līgumam pievienotajā 

„Tehniskā - finanšu piedāvājuma” kopijā noteiktajām cenām, saskaņā ar Pārdevēja 
iesniegto Preču pavadzīmi - rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 
15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas pēc šajā Līgumā 
noteiktajā kārtībā abpusējas Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas. 

3.2.  Par Preces apmaksas datumu tiek uzskatīts tas datums, kurā ir veikts attiecīgais 
bezskaidras naudas pārskaitījums uz Piegādātāja norēķinu kontu bankā, ko apliecina 
attiecīgais maksājuma uzdevums. 

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

 

4. PREČU PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
4.1. Prece tiek piegādāta uz šādām vietām:  

4.1.1. Pirmskolas izglītības iestādei „Pienenīte” - J.Grota iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu 
novads; 

4.1.2. Ērgļu sociālās aprūpes centram ar piegādes vietām:  

Parka iela 4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads  

„Kastaņas” Sausnējas pagasts, Ērgļu novads;  

4.1.3. Ģimenes atbalsta centram „Zīļuks” – „Jaunozoliņi”, Sidrabiņu ciems, Sausnējas 
pagasts, Ērgļu novads 

4.1.4. Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolai - „Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Ērgļu 
novads . 

4.2. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas tiek piegādāta bez Preču pavadzīmes. 
4.3. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pasūtītājam ar Preču pavadzīmes parakstīšanas brīdi. 
4.4. Pasūtītājs telefoniski pa tālruni  Nr.…….vai pa e-pastu …………vai pa faksu 

Nr…………….. paziņo Pārdevējam par nepieciešamo preču daudzumu. Pēc saskaņošanas 
ar Pasūtītāju Pārdevējs Preci piegādā Pasūtītājam izdevīgā laikā un noteiktajā vietā darba 
dienā darba laikā savstarpējās vienošanās termiņos. Ja pasūtīto Preci nav iespējams 
piegādāt, Pārdevējam, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundas līdz piegādes 
laikam, par to jāziņo Pasūtītājam. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci, kas piegādāta 
pretēji šajā punktā minētajiem nosacījumiem un neatbilst pasūtītajam sortimentam, 
daudzumam, cenai. 

4.5. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādājamo Preču 
apjomu, rakstveidā par to informējot Pārdevēju, un Pārdevējs apņemas necelt nekādas 
pretenzijas šajā sakarā.  

4.6. Pārdevējs nodod Preces kopā ar preču pavadzīmēm-rēķiniem, preču izcelsmes un 
garantijas sertifikātiem (ja nepieciešams). Dokumentos jābūt norādītam Preču 
uzglabāšanas režīmam. 

4.7. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to 
pilnvaroti pārstāvji) parakstījušas Preču pavadzīmi-rēķinu. Pieņemot piegādāto Preci, 
Pasūtītājam ir jāpārbauda piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam un pavadzīmei – 
rēķinam un jāizdara atzīme par Preces pieņemšanu uz viena no preču pavadzīmes – rēķina 
eksemplāriem, kurš tiek atdots Pārdevējam. 

4.8. Pasūtītājam ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt Preci, nepieņemt to un neparakstīt 
Preču pavadzīmi – rēķinu, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst Preces Tehniskajai 
specifikācijai, iesniedzot Pārdevējam defekta aktu (pielikums Nr.1), kurā pasūtītājs 
norāda atklātos trūkumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums piegādāt Preci 
atbilstoši Līguma noteikumiem un pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, 
ja termiņš ir nokavēts. 

4.9. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji (no Pārdevēja puses ir tiesīgs parakstīt 
ekspeditors) un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  



4.10. Pārdevējs ir pilnībā materiāli atbildīgs par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz 
Preču pavadzīmes – rēķina abpusējam parakstīšanas brīdim. 

4.11. Pārdevējs nodrošina, ka pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem 
noformēti Preču pavadzīmju-rēķinu trīs eksemplāri (viens eksemplārs - Pārdevējam, divi 
eksemplāri – pasūtītājam), Preču pavadzīmēs-rēķinos tiek uzrādītas piegādāto Preču 
cenas eiro (eiro), PVN likme un kopējā cena ar PVN. 

4.12. Pilnvarotās personas šī līguma saistību izpildīšanā: 
      no Pasūtītāja puses:  
- Pirmskolas izglītības iestādei „Pienenīte” - saimniecības pārzine Ieva Šreibere, tālr. 

64871130; 
- Ērgļu sociālās aprūpes centram ar piegādes vietām:  

Parka iela 4, Ērgļi – noliktavas pārzine, tālr. 64871464; 
„Kastaņas” Sausnējas pagasts – noliktavas pārzine, tālr. 64829538;  

- Ģimenes atbalsta centram „Zīļuks” – vadītāja, tālr. 64829562; 
- Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolai – direktora vietniece saimnieciskajā darbā tālr. 

64829965; 
      no Pārdevēja puses:  _____________, tālrunis ______________. 

   

5. PRECES KVALITĀTE 
5.1. Piegādātās Preces kvalitātei, iepakojumam un marķējumam ir jāatbilst Latvijas 

Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām, kas uz to attiecās. 

5.2. Ar Līguma prasībām atbilstošu Preci šī Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst 
Līguma noteikumiem, Tehniskajam - finanšu piedāvājumam (Kopija pielikumā) un 
pasūtītāja pasūtījumam. 

5.3. Piegādātājs nodrošina kvalitatīvas Preces piegādi: 

5.3.1. piegādā un nodrošina Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Līguma 
noteikumiem, kā arī ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem noteiktiem 
un vispāratzītiem kvalitātes standartiem;  

5.3.2. nodrošina Preces piegādi tās ražotāja oriģināliepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces 
drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot;  

5.3.3. nodrošina Preces piegādei un darbam ar Preci izmantot materiālu, metožu, paņēmienu, kā 
arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas 
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām..  

5.3.4. nodrošina transportlīdzekļu, ar kuriem tiks nodrošināta Preces piegāde, atbilstību Latvijas 
Republikā spēkā esošo noteikto normatīvo aktu prasībām; 

5.3.5. nodrošina, ka Preces kvalitāte pārvadāšanas laikā nemazinās, tā atbilst pārtikas produktu 
aprites noteiktajai kārtībai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem;  

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

5.3.7.nodrošina, lai uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes 
shēmas prasībām, Preces piegādes brīdī ir atbilstoša norāde.   

5.3.8. Uz Preces iepakojuma marķējumā norāda šādu informāciju: 

5.3.8.1. Prece nosaukumu un tās sastāvdaļas; 

5.3.8.2. neto masu;  



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

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

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

5.3.9. Piegādātājs garantē Preču realizācijas termiņu no Preces nodošanas dienas saskaņā ar 
preces dokumentāciju. Pārdevējs piegādā Preces, ar ne mazāk kā sekojošu derīguma 
termiņu: 2/3 no kopējā realizācijas termiņa, precēm, kuru realizācijas termiņš ir līdz 3 
mēnešiem. Pārdevējam nav tiesības piegādāt pārtikas Preces, kuru derīguma termiņš ir 
neatbilstošs. 

5.3.10. nodrošina, ka Preces marķējumam jābūt neizdzēšamam. Marķējumā sniegtajai 
informācijai jābūt skaidrai, to nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai 
uzlīmi; Preces vispārējam marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 25. oktobris Regulai Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu 
patērētājiem (spēkā no 2014. gada 13. decembra) un citiem normatīvajiem aktiem, kas 
nosaka specifiskās prasības pārtikas preču marķējumam.  

5.4. Nodrošina preces piegādi Pircēja darba dienā un darba laikā 

5.5. Taru, kas tiek izmantota vairākkārtīgi, Pārdevējs nodod Pircēja lietošanā bez maksas. 
Pircējam tara tiek piegādāta kopā ar Precēm, saskaņā ar Pircēja Pasūtījumu. Piegādātājs 
nodrošina izlietoto Preču iepakojumu pieņemšanu no Pasūtītāja, nepieprasot papildus 
samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu pēc minētās taras atbrīvošanas.  

5.6. Ja tiek atklāta Preces neatbilstība kvalitātei vai cita veida neatbilstība līguma 
noteikumiem, Pasūtītājs nekavējoties par neatbilstības faktu telefoniski paziņo 
Pārdevējam un sastāda defektu aktu (Pielikums līgumam Nr.1), ko iesniedz Piegādātājam. 

5.7. Pārdevēja pienākums ir dot norādes par rīcību ar šādu Preci, atzīt Preces neatbilstību, vai 
nekavējoties, tajā pašā dienā nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai.   

5.8. Pārdevējam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un Līguma 
prasībām atbilstošu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma 5.6. punktā minētā akta 
sastādīšanas brīža. 

5.9. Pārdevējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvo Preču transportēšanu pie 
Pārdevēja, un apmainīto Preču piegādi Pasūtītājam. 

5.10. Ja Pārdevējs, saņēmis paziņojumu, nespēj novērst Preces trūkumus Pasūtītājam 
pieņemamā termiņā no pretenzijas saņemšanas brīža, tad Pasūtītājs var veikt 
nepieciešamās darbības uz Pārdevēja rēķina un riska. 

5.11. Punktā 5.7. un 5.8. minēto darbību neveikšana no Pārdevēja puses nozīmē pretenzijas 
atzīšanu. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 
6.1. Pircēja pienākumi un tiesības: 
6.1.1. pieņemt saskaņā ar šo Līgumu veikto Preču piegādi ar Pārdevēju saskaņotā laikā  
6.1.2. veikt samaksu par Līguma termiņā veikto Preču piegādi saskaņā ar šī Līguma 

nosacījumiem. 
6.2. Pārdevēja pienākumi un tiesības: 
6.2.1  piegādāt un Preces saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Līgumā norādītajā termiņā;  
6.2.2. saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem veikto Preču piegādi saskaņā ar šī 

Līguma nosacījumiem; 
6.2.3.  ja Pārdevējs piegādājis nekvalitatīvu produkciju, tad tas uz sava rēķina apmaina 

produkciju pret jaunu, kvalitatīvu Līgumā noteiktajā termiņā; 
6.3. Ja līgumā noteiktajā termiņā 1 (vienas) dienas laikā, saskaņā ar 5.6., 5.7. punkta 

noteikumiem Pārdevējs neapmaina nekvalitatīvo Preci, tad tas 10 (desmit) dienu laikā 
atmaksā Maksātājam nekvalitatīvās Preces cenu un līgumsodu 20% apmērā no 
nekvalitatīvās Preces cenas. 



6.4. Ja Pārdevējs līgumā noteiktajā termiņā (saskaņā ar 5.3.punkta prasībām) kavē preču 
piegādi vairāk kā par 2 (divām) stundām, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preces. Par 
katru kavējuma stundu Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 (piecu) % apmērā no 
nepiegādāto preču vērtības, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nepiegādāto preču vērtības.  

6.5. Ja Pārdevējs nepilda 5.3., 5.7. un 5.9. punktu noteikumus, tad Pasūtītājam ir tiesības 
līgumsodu un radušos zaudējumu summas ieturēt, samazinot kārtējo Pārdevējam veikto 
maksājumu. 

6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Pasūtītājs var prasīt kā 
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

6.7. Pasūtītājs maksā Pārdevējam Līgumsodu 0,1 % apmērā no savlaicīgi neapmaksātās 
summas par katru nokavēto samaksas dienu. 

6.8. Līdz brīdim, kad Pārdevējs nodod Preces Pasūtītājam, visu risku par to, ja Preces iet bojā 
vai bojājas, nes Pārdevējs. 

6.9. Pārdevējam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti, kad 
Pasūtītājs nav ievērojis Preces uzglabāšanas un lietošanas noteikumus. 

6.10. Puses ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem 
zaudējumiem. 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
7.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, 

ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otram 
Līdzējam ir paziņots rakstiski 3 (trīs) dienu laikā un ko apstiprina paziņojumam 
pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas 
iestāšanos un izraisītajām sekām. 

7.2. Ar nepārvaramo varu šī Līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku 
Līguma saistību pilnīgu izpildi un arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji 
nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes 
termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 

7.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, 
bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma 
izpildi un izpildes termiņiem, šī līguma noteiktajā kārtībā noslēdzot par to atsevišķu 
vienošanos. 

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 
8.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus (izņemot Līgumā iekļauto 

Preču kvalitāti, apjoma un summas palielināšanu), lai tā izpilde būtu Pusēm izdevīga, 
noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.1 pantā 
noteikto, un Līgumā tieši paredzētus gadījumus. 

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to rakstiski Pārdevējam, ja 
Pārdevējs sistemātiski (vairāk nekā trīs reizes) pārkāpj Līgumā noteiktās saistības. 

8.2.1.Ja Līgums tiek izbeigts 8.2. punktā noteiktajā gadījumā, tad Pārdevējs samaksā 
Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no atlikušās Līguma summas, to pārskaitot Pasūtītāja 
kontā 10 dienu laikā no līguma izbeigšanas dienas. 

8.3. Līguma pirmstermiņa laušana iespējama: 

8.3.1. Pusēm vienojoties; 

8.3.2. Ar Pasūtītāja uzteikumu, vienpersoniskā kārtā, nosūtot Pārdevējam rakstveida 
paziņojumu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja: 

8.3.2.1.Pārdevējs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt 
uzņēmuma darbību; 

8.3.2.2. pret Pārdevēju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir 
apturēta. 

8.3.4 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, ja 
Pasūtītājs neveic apmaksu par Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem 



8.3.5.Ja kāda no Pusēm nepilda un/vai nepienācīgi pilda šī Līguma pārējos noteikumus, otrai 
Pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš 
rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. 

8.3.6.Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, 
iepriekš par to rakstiski brīdinot Līdzējus. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā 
noformēts un Līdzējiem nosūtīts paziņojums. 

8.4. Citos Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un kārtībā. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 
9.1. Puses garantē, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā 

noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu 
izpildi. 

9.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta visām 
Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

9.3. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

9.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav 
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

9.5. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu 
gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.  

9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tā 
nekavējoties paziņo par rekvizītu maiņu citām Pusēm. Šajā gadījumā atsevišķi Līguma 
grozījumi netiek gatavoti. 

9.7. 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. 

9.8. Šis Līgums sastādīts latviešu valodā uz 17 (septiņpadsmit) lapām kas sastāv no Līguma 
teksta daļas uz 6 (sešām)  lapas pusēm, defektu akta veidlapa 1 (viena) lapa puse  un 
Pielikuma – Tehniskā un finanšu piedāvājuma kopijas uz 10(desmit) lapas pusēm, 2 
(divos) identiski vienādos eksemplāros, no kuriem viens paliek Pasūtītājam un viens – 
Pārdevējam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
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