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P I R K Š A N A S -  P Ā R D O Š A N A S  L Ī G U M S  
 

Līgatnē,           Datums skatāms laika zīmogā 

 

Pārdevēja līguma reģ. Nr. L-2021/27                  Pircēja līguma reģ. Nr. 4-3/P2021/12 

 

SIA “Selding”, reģ. Nr. 44103033190, tās valdes locekļa Sandra Vladimiroviča personā, 

kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Pārdevējs no vienas puses un  

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, reģ. Nr.40003273506, tās valdes locekles 

Daces Klāmanes personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Pircējs, no otras puses 

noslēdz līgumu par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo Līgumu Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam Telpu tīrīšanas 

līdzekļus, uzkopšanas inventāru, higiēnas un citas saimniecības preces (turpmāk tekstā 

„Prece”), saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu cenu aptaujai ID NR. RCL 2021/1 „Tīrīšanas 

līdzekļu, un citu saimniecības preču piegāde” ietvaros un šī Līguma Pielikumā Nr.1 „Finanšu 

piedāvājums” norādīto sortimentu un cenām. 

1.2. 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.  

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

apmaina pret kvalitatīvu. 

1.4. Preču cena var tikt pārskatīta vienu reizi līguma spēkā esamības laikā, izmainot cenu par 

vienību ne vairāk kā par 5 % no līguma slēgšanas brīdī piedāvātās cenas. Par pamatu cenu 

izmaiņai var būt inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi pamatoti apstākļi. Pusēm 

savstarpēji par to vienojoties, cenu izmaiņas un pamatojums tiek noformēti rakstiski ar 

Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu.  

1.5. Par cenu izmaiņām (ja tās mainās izgatavotāja rūpnīcā, sakarā ar inflāciju valstī u.c.), 

Pārdevējam jāinformē Pircējs 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms to spēkā stāšanās. 

Preču cenu izmaiņas Pārdevējs nevar attiecināt uz jau pasūtītām Precēm. 

 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam par Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

preču saņemšanas, līdz pavadzīmē – rēķinā norādītajam preču apmaksas datumam. 

2.2. Pircējs maksā Pārdevējam par Preci, pārskaitos naudas līdzekļus uz Pārdevēja bankas kontu 

un īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Pārdevēja uz Pircēju tikai pēc tam, kad ir pilnīgi 

samaksāti visi maksājumi, kas nolīgti Pircējam saskaņā ar šī līguma noteikumiem, t.i. Preces 

cena, kas noteikta attiecīgā pavadzīmē- rēķinā, un šajā līgumā noteiktie līgumsodi.  

2.3. Gadījumā, ja netiek izpildīti šā līguma 2.1. punkta nosacījumi – netiek veikta saņemto preču 

apmaksa, Pārdevējs turpmāk ir tiesīgs preci nepiegādāt. 

2.4. Ja Pircējs ir nokavējis samaksas termiņu, tad Pārdevējs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem no 

Pircēja par katru nokavēto dienu pieprasīt Līguma sodu 0,1 % apmērā no visas paredzētajos 

termiņos neapmaksātās Preču summas. 

 

3. PIEGĀDES KĀRTĪBA 

3.1. Saskaņā ar šo līgumu piegāde notiek ar Pārdevēja transportu un līdzekļiem. 

3.2. Preču piegāde tiek veikta savstarpēji, vienojoties par piegādes laiku. 

3.3. Piegāde notiek savstarpēji atrunātajā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienas no pasūtījuma 

saņemšanas brīža.  

3.4. Pārdevējs piegādā Pircējam Preces partiju uz Pircēja adresi, un patstāvīgi, ar saviem 

spēkiem un par saviem līdzekļiem nogādāt Preces partiju Pircēja noliktavā. 

3.5. Pārdevējs apņemas nodot Pircējam Preci izgatavotāj firmas standartiem atbilstošā kvalitātē. 

Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamo Preču kvalitāti un atbilstību pasūtījumam.     

3.6. Pircējs apņemas saņemt Preci atbilstoši šim Līgumam un pavadzīmēm.  
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3.7. Preces pēc kvalitātes un kvantitātes jāpieņem Pārdevēja pārstāvja klātbūtnē.                                   

Preces skaitās pieņemtas no brīža, kad Pircējs ir parakstījis preču pavaddokumentus. 

3.8. Ja Pircējs, Preci pieņemot, konstatē saņemtajās Precēs trūkumus vai nekvalitatīvas un 

bojātas Preces, tad Pārdevējs apņemas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā novērst Preču 

trūkumus vai apmainīt pret kvalitātei atbilstošām. Apmaiņas laiks tiek noteikts pēc abu 

līgumslēdzēju Pušu vienošanās. 

 

4. FORCE MAJEURE 

4.1. Nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās gadījumā, kad tie Pārdevējam kavē šī Līguma 

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

kavējoši apstākļi), piegādes termiņš tiek pārcelts atbilstoši laikam, kurā darbojas 

neparedzētie apstākļi. 

4.2. Pārdevējam jāinformē Pircējs par neparedzēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. 

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

nekā 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. 

 

5. LĪGUMA GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA 

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

rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā Pielikumi un kļūst 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm vienojoties. 

5.3. Pārdevējs ir tiesīgs lauzt Līgumu vienpusīgi, ja Pircējs pārkāpj noteiktos maksājumu 

noteikumus, kā arī citus Līguma noteikumus. 

5.4. Pircējs ir tiesīgs lauzt Līgumu vienpusīgi, ja Pārdevējs pārkāpj Līguma noteikumus, par to 

rakstiski paziņojot Pārdevējam trīs dienas iepriekš. 

5.5. Jebkādi radušies strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šī Līguma vai, kas skar to, ko 

nav iespējams atrisināt savstarpēji vienojoties, tiks atrisināti Latvijas Republikas 

likumdošanas ceļā- Tiesā.  

5.6. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 2022.gada 27.janvārim 

vai līdz līguma pilnīgai izpildei.  

 

6. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ADRESES: 

 

Pārdevējs:                                                                 Pircējs:         

SIA ‘Selding” 

Reģ.Nr. 40003684081 

Adrese: Vidzemes iela 3, Ogre, Ogres novads, 

LV-5001 

AS SEB banka  

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV55 UNLA 0050 0044 8067 9 

Tālr. 29400040 

 e-pasts: julija@selding.lv 

Kontaktpersona:  

Tirdzniecības pārstāvis Gatis Parandjuks 

tālr., mob.t., 26606500 

e-pasts: gatis@selding.lv 

 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” 

Reģ. Nr. 40003273506 

Adrese: „Skaļupes”, Līgatnes pag., Līgatnes nov., 

LV-4110 

AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV74 UNLA 0004 0004 0431 2 

Tālr. 64161915; 64161911 

Fakss: 64161912 

Kontaktpersona:  

Klientu apkalpošanas daļas vadītāja Ludmila 

Annuškāne 

tālr. 641 61 914; 29 332 846  fakss: 641 61 912,  

e-pasts: ligatne.rehcentrs@gmail.com   

 

Valdes loceklis:            Valdes locekle: 

 

_______________(S.Vladimirovičs)           _______________(D.Klāmane)

    
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

mailto:ligatne.rehcentrs@gmail.com

