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PIEGĀDES LĪGUMS Nr.4-3/P2021/07  

par pārtikas produktu piegādi daļā Nr. 1  

SIA “Rehabilitācijas centram “Līgatne””  

Līgatnē                     2021.gada 22.janvārī 

 

 SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, 

reģ.Nr.40003273506, juridiskā adrese: „Skaļupes”, Līgatnes pag., Līgatnes novads, valdes 

locekles Daces Klāmanes personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un  

 SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, vienotais reģ. Nr.42103022606, juridiskā adrese: 

“Pūpoli”, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433, tā valdes locekles Kitijas Rosvaldes 

Bērziņas personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk šajā Līgumā saukts Piegādātājs, no 

otras puses, abi turpmāk Līgumā kopā vai katrs atsevišķi saukti Līdzēji, saskaņā ar Publisko 

iepirkuma likuma 60.panta, PASŪTĪTĀJA iepirkuma komisijas 2020.gada 12.janvāra lēmumu 

par atklāta konkursa “Pārtikas produktu piegāde SIA “Rehabilitācijas centram “Līgatne”” 

(identifikācijas Nr. RCL 2020/4k) (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, izsakot savu brīvo gribu, 

bez viltus, maldības vai spaidiem, noslēdz savā starpā šāda satura līgumu, turpmāk - LĪGUMS:  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, bet PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt pārtikas produktus 

atbilstoši tehniskajam piedāvājumam, turpmāk – PRECE, atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai - cenām (1.pielikums) un kvalitātei (3.pielikums) PASŪTĪTĀJA 

vajadzībām. 

1.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt par piegādāto PRECI, saskaņā ar šī LĪGUMA 

nosacījumiem. 

1.3. Pasūtītājs pasūta Preci sev nepieciešamajā apjomā. Līguma pielikumā Nr.1 noteiktie 

Preces apjomi var nesakrist ar Līguma izpildes gaitā pasūtīto Preces apjomu, līdz ar to arī 

ar Līguma summu.  

1.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pasūtīt tehniskajā specifikācijā neiekļautās preces 20% 

(divdesmit procentu) apmērā no LĪGUMA kopējās summas, ar nosacījumu, ka PREČU 

cenas nepārsniedz vidējo tirgus cenu attiecīgajai PRECEI. Vidējā tirgus cena tiek 

noteikta, izvērtējot vismaz trīs citu piegādātāju piedāvājumus nepieciešamajai precei. 

2. CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Maksimālā cena par PRECES vienu vienību ir norādīta 1.pielikumā. Šajā cenā ir iekļauta 

PRECES vērtība, iepakojuma, piegādes, personāla, transporta un izkraušanas izmaksas, 

visi valsts, izņemot pievienotās vērtības nodokli un pašvaldības noteiktie nodokļi, 

nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar PRECI, tās piegādi, izkraušanu un uzstādīšanu. 

Pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, ir maksājams papildus saskaņā ar spēkā 

esošo nodokļa likmi. 

2.2. LĪGUMA kopējo summu veidos visu piegādāto preču summa līguma darbības laikā.  

2.3. PASŪTĪTĀJS patur tiesības neizmantot pilnā apmērā plānoto LĪGUMA summu šī 

LĪGUMA darbības laikā. 

2.4. PASŪTĪTĀJS samaksu par PRECI veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

PRECES piegādes dienas pēc PIEGĀDĀTĀJA iesniegtas un PASŪTĪTĀJA akceptētas 

preču pavadzīmes saņemšanas. 

2.5. Norēķini tiek veikti euro bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz PIEGĀDĀTĀJA 

bankas kontu, kas norādīts LĪGUMĀ. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, 

kad PASŪTĪTĀJA maksājums ir izpildīts Valsts kases interneta maksājumu apstrādes 

sistēmā. 

2.6. Ja piegādāta nekvalitatīva vai LĪGUMA noteikumiem neatbilstoša PRECE, par ko 

LĪGUMĀ noteiktā kārtībā iesniegta pretenzija un sagatavots Defektācijas akts, 

norēķināšanās par PRECI notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un LĪGUMA 
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noteikumiem atbilstošu. 

2.7. Izbeidzoties LĪGUMA termiņam vai pārtraucot LĪGUMU pirms termiņa, LĪDZĒJI var 

sagatavot un apstiprināt savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā fiksē katra 

LĪDZĒJA izpildītās un neizpildītās saistības. 

3. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU 

IZSKATĪŠANA 

3.1. LĪGUMS stājas spēkā ar 2021.gada 23.janvārī un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no  

LĪGUMA spēkā stāšanās dienas.   

3.2.  LĪGUMA grozījumi izdarāmi ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto, 

un LĪGUMĀ tieši paredzētus gadījumus. 

3.3. LĪGUMU var izbeigt, LĪDZĒJIEM vienojoties, šī LĪGUMA noteiktajos gadījumos, kā 

arī tiesas ceļā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.  

3.4. Visas izmaiņas LĪGUMĀ noformējamas rakstveidā, un pēc parakstīšanas tās kļūst par 

LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu. 

3.5. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA bez PASŪTĪTĀJA 

piekrišanas, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja 

PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem un nokavējuma 

termiņš pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas. 

3.6. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji pārtraukt šo LĪGUMU gadījumā, ja:  

3.6.1. šajā LĪGUMĀ ietverto PASŪTĪTĀJA saistību izpilde ir neiespējama vai 

apgrūtināta sakarā ar būtisku PASŪTĪTĀJA finansējuma samazinājumu, kā arī 

sakarā ar PASŪTĪTĀJA reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā 

PASŪTĪTĀJS kā saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, 

kuru nodrošināšanai noslēgts šis LĪGUMS, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus 

samazinātā apjomā; 

3.6.2. PIEGĀDĀTĀJS nepilda vai pārkāpj šī LĪGUMA noteikumus, PASŪTĪTĀJS 

vienpusēji ir tiesīgs izbeigt šo LĪGUMU, paziņojot par to rakstiski 

PIEGĀDĀTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš; 

3.6.3. PIEGĀDĀTĀJS nav piegādājis PRECI, trīs vai vairāk reizes, PASŪTĪTĀJA 

pieprasītajā laikā;  

3.6.4. PIEGĀDĀTĀJS, trīs vai vairākas reizes, piegādā neatbilstošu PRECI. Par 

neatbilstošu PRECI šai LĪGUMĀ tiek uzskatīta tehniskajai specifikācijai - cenām 

(1. pielikums) neatbilstoša PRECE;  

3.6.5. PIEGĀDĀTĀJS, trīs vai vairākas reizes, nav ievērojis PRECES glabāšanas, 

iesaiņojuma, transportēšanas vai PRECES nodošanas – pieņemšanas prasības; 

3.6.6. PIEGĀDĀTĀJS ir piegādājis LĪGUMA noteikumiem neatbilstošu PRECI un nav 

to apmainījis LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā; 

3.7. Izbeidzot LĪGUMU saskaņā ar kādu no LĪGUMA 3.6.1.; 3.6.3.; 3.6.4.; 3.6.5. vai 

3.6.6.apakšpunktiem, LĪGUMS uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēja LĪGUMA pārtraukšanu (ierakstītā vēstule, 

saskaņā ar Pasta likumu) saņemšanas dienas. 

3.8. LĪDZĒJI ir atbildīgi par LĪGUMA saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

3.9. LĪDZĒJI ir atbrīvoti no atbildības par šo LĪGUMU, ja LĪGUMA saistību izpilde ir 

kļuvusi neiespējama no abiem LĪDZĒJIEM neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

3.10. Strīdus, kas radušies LĪGUMA izpildes gaitā, LĪDZĒJI cenšas atrisināt savstarpēju 

sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad LĪDZĒJI nevar 

vienoties, strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

4. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 

4.1. PASŪTĪTĀJS veic pasūtījumu un iegādājas PRECI atsevišķās partijās. 
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4.2. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona veic PRECES pasūtīšanu atbilstoši tehniskajā 

specifikācijā – cenām (1.pielikums) ietverto PREČU sarakstam, nosūtot pieprasījumu uz 

PIEGĀDĀTĀJA e-pastu vai pa faksu un telefoniski informējot atbildīgo personu.  

4.3. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM PRECI uz SIA “Rehabilitācijas centrs 

“Līgatne”” atsevišķās piegādes partijās ar savu transportu un veic PRECES izkraušanu  

no transporta līdzekļa Pasūtītāja noliktavā (2.stāvā). 

4.4. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM PRECI pa partijām, 24 (divdesmit četru) 

stundu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža (piegādes laiks norādīts specifikācijā). 

4.5. PRECE tiek piegādāta darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00. Pēc pieprasījuma 

PIEGĀDĀTĀJS piegādā  PASŪTĪTĀJAM PRECI arī svētku dienās un brīvdienās. 

4.6. PRECES pēc sortimenta, daudzuma un kvalitātes pieņem PASŪTĪTĀJA pilnvarotā 

persona. 

4.7. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES piegādi ar transportu, kas nodrošina pilnīgu 

PRECES drošību to transportējot. 

4.8. PRECES piegādes vietā par pasūtījuma pieņemšanu atbildīgā persona no PASŪTĪTĀJA 

puses pārbauda piegādāto PREČU kvalitāti (3.pielikums) un daudzumu, to atbilstību 

pasūtījumam (sortiments, apjoms, cena par vienību, u.tml.), preču pavadzīmei un 

LĪGUMAM. 

4.9. Gadījumos, kad pēc PREČU piegādes tiek konstatēti PREČU defekti vai bojājumi, kā arī 

neatbilstība PASŪTĪJUMAM vai citām šajā LĪGUMA noteiktajām prasībām, par 

pasūtījuma pieņemšanu atbildīgā persona no PASŪTĪTĀJA puses sagatavo un nosūta 

Defektācijas aktu (2. pielikums) pa faksu vai e-pastu PIEGĀDĀTĀJA pārstāvim. Šādos 

gadījumos: 

4.9.1. PIEGĀDĀTĀJAM, tajā pašā dienā, pēc Defektācijas akta saņemšanas, 

nekavējoties jāierodas pie PASŪTĪTĀJA, PRECES piegādes vietā vai telefoniski 

jāsakontaktējas ar PASŪTĪTĀJA pilnvaroto personu. PIEGĀDĀTĀJA 

neierašanās gadījumā, PASŪTĪTĀJA sagatavotais Defektācijas akts tiek 

uzskatīts par apstiprinātu no PIEGĀDĀTĀJA puses bez iebildumiem;  

4.9.2. ja konstatētie PREČU trūkumi ir pamatoti, PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums 

vienas dienas laikā pēc LĪGUMĀ 4.9. apakšpunktā minētā Defektācijas akta 

apstiprināšanas bez papildu samaksas piegādāt PRECI atbilstoši LĪGUMA 

noteikumiem. 

4.9.3. ja PIEGĀDĀTĀJS konstatētos trūkumus nenovērš LĪGUMA 4.9.2. apakšpunktā 

noteiktajā termiņā pēc Defektācijas akta apstiprināšanas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs 

piemērot līgumsodu saskaņā ar šī LĪGUMA nosacījumiem. 

4.10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt PRECI un neparakstīt preču pavadzīmi, ja PRECE 

nav kvalitatīva (3.pielikums) vai neatbilst PRECES tehniskajai specifikācijai-cenām 

(1.pielikums), PRECE vai tās apjoms neatbilst LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā veiktajam 

PRECES pasūtījumam.  

4.11. No PASŪTĪTĀJA puses pieņemt PRECI un parakstīt preču pavadzīmi ir tiesīgas 

PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas. 

4.12. PIEGĀDĀTĀJS ir materiāli atbildīgs par PRECES nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz 

preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīdim. 

4.13. LĪGUMA izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt 1.pielikumā norādīto 

PREČU apjomu vai nepietiekama finansējuma gadījumos no atsevišķām PREČU 

pozīcijām atteikties pilnībā. 

4.14. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS objektīvu iemeslu dēļ atsakās no atsevišķām, 1.pielikumā 

norādītām PRECĒM, tad, vienojoties ar PIEGĀDĀTĀJU, PASŪTĪTĀJS var veikt 

atsevišķu PREČU nomaiņu pret citu kvalitātes un cenas ziņā līdzvērtīgu. 

4.15. PIEGĀDĀTĀJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvo PREČU 

transportēšanu pie PASŪTĪTĀJA, un apmainīto Preču piegādi Pasūtītājam. 
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4.16. PIEGĀDĀTĀJS savlaicīgi informē un vienojas ar PASŪTĪTĀJU par iespējamu 

piegādēs paredzētā produkcijas sortimenta maiņu, aizstājot tehniskajā specifikācijā 

iekļautos produktus ar jauniem ekvivalentiem (piem., vienu nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmas produktu var aizstāt pret citu nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu) vai 

kvalitatīvi labākiem produktiem (lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas 

prasībām atbilstošu produktu vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu var aizstāt 

ar bioloģiskajām prasībām atbilstošu produktu). 

5. PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJA 

5.1. Piegādāto PREČU kvalitātei jāatbilst KONKURSA nolikumā noteiktajam, kvalitātes 

(3.pielikums) prasībām, Pārtikas aprites uzraudzības likumam, Ministru kabineta 2012. 

gada 13. marta noteikumu Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un 

ārstniecības iestāžu pacientiem”.  

5.2. Piegādes laikā PRECĒM jābūt fasētām atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot 

pilnīgu PREČU drošību pret iespējamajiem bojājumiem, PRECES transportējot. 

5.3. Materiāliem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku, jāatbilst 2011. gada 19. oktobra Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas 

paredzēti saskarei ar pārtiku” un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa 

Regulai (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu un 2004. gada 27. oktobra 

Regulai (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei 

ar pārtikas produktiem. 

5.4. PIEGĀDĀTĀJS, piegādājot PRECES, bet vienlaikus nenodrošinot to atbilstību 

LĪGUMA 5.1. un 5.3. punktā noteiktajām prasībām, sedz zaudējumus par pārtikas aprites 

uzraudzības institūcijas konstatētajām neatbilstībām par produktu kvalitāti un 

neatbilstību Līguma 5.1. un 5.3. punktā noteiktajām normatīvo aktu prasībām, produktu 

transportēšanas nosacījumiem, nenodrošinot PRECES kvalitātei atbilstošu temperatūru, 

ieskaitot izdevumus par PRECES iegādi par augstāku cenu no cita komersanta, 

gadījumos, ja tiek apturēta nekvalitatīvas PRECES iegāde no PIEGĀDĀTĀJA un 

izmantošana klientu ēdināšanā. 

5.5. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina, lai uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās 

lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, PRECES piegādes 

brīdī ir atbilstoša norāde. 

5.6. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina produkta, kurš atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai 

nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, vai kultūrauga, kurš atbilst 

lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, sertifikāta derīguma termiņu 

visā LĪGUMA darbības laikā. 

5.7. PIEGĀDĀTĀJS garantē PREČU derīguma termiņu no PRECES nodošanas dienas 

saskaņā ar PRECES dokumentāciju. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECES, ar sekojošu 

derīguma termiņu:  

5.7.1. ne mazāk kā 2/3 no kopējā realizācijas termiņa, PRECĒM, kuru realizācijas 

termiņš ir līdz trīs mēnešiem;  

5.7.2. ne mazāk kā trīs mēneši līdz realizācijas termiņa beigām, PRECĒM, kuru 

realizācijas termiņš ir viens gads vai ilgāk.  

5.8. PIEGĀDĀTĀJAM nav tiesības piegādāt PRECES, kuru derīguma termiņš ir neatbilstošs. 

5.9. Taru, kas tiek izmantota vairākkārtīgi, PIEGĀDĀTĀJS nodod PASŪTĪTĀJA lietošanā 

bez maksas. PASŪTĪTĀJAM tara tiek piegādāta kopā ar PRECĒM, saskaņā ar 

pasūtījumu. Pēc minētās taras atbrīvošanas PASŪTĪTĀJS atgriež taru 

PIEGĀDĀTĀJAM. 

5.10. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina izlietoto PREČU iepakojuma (kastes, maisi, burkas, spainīši, 

ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) pieņemšanu no PASŪTĪTĀJA, 

nepieprasot papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu, izņemot gadījumu, 
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kad apliecinājums par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu 

KONKURSA tehniskajai specifikācijai - cenām nav pievienots. PRECES kvalitātei 

jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām. 

5.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības papildus PIEGĀTĀTĀJA norādītajai informācijai un 

iesniegtajiem dokumentiem veikt piegādāto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes 

pārbaudes. 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

6.1. PASŪTĪTĀJA pienākumi: 

6.1.1. pieņemt no PIEGĀDĀTĀJA, saskaņā ar šo LĪGUMU, veikto PREČU piegādi 

LĪGUMA 4.5.punktā noteiktajā laikā; 

6.1.2. veikt samaksu par LĪGUMA termiņā veikto PREČU piegādi saskaņā ar šī 

LĪGUMA nosacījumiem; 

6.2. Papildus PIEGĀDĀTĀJA norādītajai informācijai un iesniegtajiem dokumentiem veikt 

piegādāto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes. 

6.3. PIEGĀDĀTĀJA pienākumi: 

6.3.1. piegādāt PRECES saskaņā ar LĪGUMA nosacījumiem un LĪGUMĀ norādītajā 

termiņā;  

6.3.2. ja PIEGĀDĀTĀJS piegādājis nekvalitatīvu PRECI, tad tas uz sava rēķina 

apmaina PRECI pret jaunu, kvalitatīvu, LĪGUMA 4.9.2.punktā noteiktajā kārtībā; 

6.3.3. transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek nodrošināta PRECES piegāde, jānodrošina 

vispārējas higiēnas prasības un konkrētās PRECES pārvadāšanai nepieciešamā 

temperatūra, nodrošinot nemainīgu PRECES kvalitāti piegādes laikā. Piegādātās 

PRECES marķējumā sniegtajai informācijai jābūt labi redzamai un saprotamai, 

tam objektīvi jāatspoguļo PRECES drošums vai nekaitīgums un kvalitāte. 

Marķējumā sniegtā informācija nedrīkst piedēvēt PRECEI īpašības, kādas tai 

nepiemīt, kā arī maldināt PASŪTĪTĀJU, ka PRECEI piemīt kādas specifiskas 

īpašības; 

6.3.4. PRECES marķējumam jābūt noturīgam. Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt 

skaidrai, to nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi; 

6.3.5. PRECES vispārējam marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 25. oktobris Regulai (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 

informācijas sniegšanu patērētājiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka 

specifiskās prasības pārtikas preču marķējumam.  

6.3.6. PIEGĀDĀTĀJS, ja tas pats nav bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās 

pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai 

lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošu produktu 

ražotājs vai audzētājs, attiecībā uz PRECĒM, kas atbilst minētajām prasībām, 

apņemas uzturēt spēkā KONKURSA tehniskajā piedāvājumā iesniegto ražotāju 

un audzētāju sarakstu (tajā skaitā, ražotāju un audzētāju kontaktinformāciju, un 

ražotāju vai audzētāju apliecinājumus par sadarbību ar attiecīgo piegādātāju 

pārtikas produktu LĪGUMA izpildē). 

6.4. PIEGĀDĀTĀJA tiesības: 

6.4.1. saņemt samaksu par atbilstoši LĪGUMA nosacījumiem veikto PREČU piegādi, 

saskaņā ar šī LĪGUMA nosacījumiem. 

6.5. LĪDZĒJI ir atbildīgi par LĪGUMA nepildīšanu vai par to, ka LĪGUMS nav pildīts 

pienācīgi LĪDZĒJU vainas dēļ. 

6.6. Gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda saistības un piegādā PRECI, kas neatbilst 

pasūtījumam, tehniskajai specifikācijai - cenām (1.pielikums) vai LĪGUMA 

noteikumiem, piegāde ir nepilnā apjomā vai tiek kavēts PRECES piegādes termiņš, par 

ko ir sagatavots un PIEGĀDĀTĀJAM nosūtīts PASŪTĪTĀJA Defektācijas akts vai 
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valsts kontrolējošas institūcijas dokuments, PASŪTĪTĀJS rakstiski var pieprasīt no 

PIEGĀDĀTĀJA maksāt līgumsodu. PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no pasūtījumā veiktās konkrētās produkcijas 

vērtības, neatkarīgi no tā vai PRECE tika aizvietota ar citu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

PIEGĀDĀTĀJU no LĪGUMA saistību izpildes. 

6.7. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā PIEGĀDĀTĀJAM maksājumu par piegādāto 

PRECI paredzētajos termiņos, un PIEGĀDĀTĀJS var rakstiski pieprasīt 

PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu. Šādos gadījumos PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 

maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no piegādāto un 

neapmaksāto PREČU summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no kopējās neapmaksātās summas.  

6.8. LĪGUMĀ noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no saistību pilnīgas 

izpildes. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. LĪDZĒJI atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies 

nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos līdzēju attiecības risināmas saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām normām. 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Katram LĪDZĒJAM piecu darba dienu laikā jāziņo otram LĪDZĒJAM par savas 

juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu. 

8.2. Gadījumos, kas nav atrunāti šajā LĪGUMĀ, LĪDZĒJI rīkojas saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.3. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā uz sešām lapām ar pielikumiem, divos eksemplāros 

ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. 

9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS:     PIEGĀDĀTĀJS: 

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 

Reģ. Nr.40003273506 

“Skaļupes”, Līgatnes pag., Līgatnes nov.,  

LV-4110 

Tālrunis:64161911, fakss: 64161912 

e-pasts: ligatne.rehcentrs@gmail.com   

AS SEB banka 

konts LV74UNLA0004000404312 

 

 

__________________________ 

Dace Klāmane 

SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks” 

Reģistrācijas Nr. 42103022606  
„Pūpoli”, Virgas pagasts, Priekules novads, 

LV 3433, Latvija 

Tālrunis: :+371 28331893 

aruns.olseika@kgs.lv; info@kgs.lv 

Bankas rekvizīti: AS SWEDBANK 

Kods: HABALV22 

Konts: LV35HABA0001 4080 5169 1 

 

__________________________ 

Kitija Rosvalde Bērziņa 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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2.pielikums 

pie 2021.gada 22.janvāra līguma Nr.4-3/P2021/07 

 

Defektācijas akts 

Pavadzīmes datums____________    Pavadzīmes Nr.___________ 

 

Nr.p.k. 
Preces 

nosaukums 

Preces 

daudzums 

Preces 

neatbilstība 

(trūkums, 

defekts vai 

kvalitāte) 

Preces trūkuma/defekta 

novēršanas veids 

Preces 

trūkuma/ 

defekta 

novēršanas 

termiņš 

Preces trūkumu/ 

defektu 

konstatējošās 

personas 

(amats, vārds, 

uzvārds, paraksts) 

Piezīmes 

        

        

Akts sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz ___ (vārdiem) lapām ar 

vienādu juridisku spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. 

Aktu sagatavoja: 

1)PASŪTĪTĀJS: SIA Rehabilitācijas centrs “Līgatne””, Skaļupes, Līgatnes pag., Līgatnes nov, 

LV-4110, reģ. Nr. 40003273506, Tālr. 64161911, e-pasts: ligtane. ligatne. 

rehcentrs@gmail.com  

PASŪTĪTĀJA  pārstāvis: ______________________________________  

(amats, vārds, uzvārds) 

PASŪTĪTĀJA pārstāvja paraksts, datums, laiks, vieta: ____________________________ 

2) PIEGĀDĀTĀJS: SIA ‘’Kurzemes Gaļsaimnieks’’, „Pūpoli”, Virgas pagasts, Priekules 

novads, LV 3433, Latvija, reģ. nr. 42103022606, Tālr.:+371 25736547, +371 26571577. E-

pasts: info@kgs.lv 

PIEGĀDĀTĀJA pārstāvis: 

_____________________________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)  

PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja paraksts, datums, laiks, vieta: 

________________________________ 

 

PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS 

z.v. __________________________ 

 

z.v. __________________________ 

         _______  ____________ 

 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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3.pielikums 
pie 2021.gada 22.janvāra līguma Nr.4-3/P2021/07 

 

Kvalitātes kritēriji 
Piegādāto pārtikas produktu kvalitātei jāatbilst LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., 

Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības 

iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientiem un 

ārstniecības iestāžu pacientiem” (https://likumi.lv/doc.php?id=245300  )un Ministru kabineta 

17.09.2013. noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un 

izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” (https://likumi.lv/doc.php?id=260057 

), Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1113 „Prasības attiecībā uz augļu sulām un tām 

līdzīgiem produktiem”    (https://likumi.lv/doc.php?id=261012 ) un Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumiem Nr.97 “Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem 

un saliktiem piena produktiem” (https://likumi.lv/doc.php?id=225278 ) u.c. ar pārtikas produktu piegādi 

saistītiem normatīvajiem aktiem. 

Pārtikas precēm ir jābūt: 

• fasētām, oriģinālos iepakojumos un atbilstošā pārtikas tarā, marķētiem atbilstoši ES regulu un 

LR likumdošanas prasībām; 

• atbilstošām vispārējiem normētiem un pieņemtiem uzglabāšanas to režīmiem; 

• piegādāto preču realizācijas laikam līdz beigu termiņam jābūt ne mazāk par 2/3 no kopējā 

ražotāja noteiktā preču realizācijas termiņa; 

• nav atļauta atkārtoti saldētas produkcijas piegāde; 

1.daļa GAĻA UN GAĻAS PRODUKTI 

Atbilstība vizuālajiem rādītājiem: 

 saldēta, 

 nesasaldēta, 

 svaiga, 

 nesadegusi, 

 nesaspiesta, 

 nebojāta, 

 nepārkaltēta, 

 bez sasmakuma, pelējuma, 

 bez kaitēkļiem vai to izraisītiem 

bojājumiem un piemaisījumiem, 

 nesalauzta, vesela, 

 ar precei raksturīgu formu, 

 ar precei raksturīgu krāsu, 

 bez kaitīgām E-vielām 

 u.t.t. 

 

Atbilstība izmēram konkrētai precei atbilstoši tehniskajai specifikācijai: 

 atbilst izmēram 

 neatbilst izmēram 

Atbilstība konkrētās preces sastāvam saskaņā ar  atbilstoši tehniskajai specifikācijai: 

 atbilstošs tauku saturs 

 atbilstošs gaļas saturs 

 neatbilstošs tauku īpatsvars 

 neatbilstošs gaļas īpatsvars 

Kopējais preces kvalitātes novērtējums 

 laba kvalitāte (preces pilnīga atbilstība LĪGUMA prasībām) 

 vidēja kvalitāte (preces daļēja atbilstība LĪGUMA prasībām) 

 slikta kvalitāte (preces pilnīga neatbilstība LĪGUMA prasībām) 

PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS 

 

z.v. __________________________ 

 

 

z.v. __________________________ 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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