
1 

 

Līgums Nr.___________ 

par reaģenta – dzelzs sulfāta piegādi 

(līguma identifikācijas apzīmējums – 1.1) 

 

Rīgā, 2017.gada 13.aprīlī 

 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes locekļa Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš 

darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2017.gada 12.aprīļa lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2017/29) 

pamata, turpmāk – “Pircējs”, no vienas puses, un 

AS “Kemivesi”, reģ. Nr. 10265366, tās valdes locekļa Tarmo Siir personā, kurš darbojas uz AS 

“Kemivesi” statūtu pamata, turpmāk – “Piegādātājs”, no otras puses, 

turpmāk abi kopā – “Puses”, noslēdz šo līgumu, turpmāk – “Līgums”, par sekojošo: 

 

I Līgumā lietotie termini 

1.1. Preces – reaģents – dzelzs sulfāts saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto tehnisko 

specifikāciju. 

1.2. Pirkuma maksa – summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Precēm Līgumā noteiktajā 

kārtībā. Pirkuma maksa atbilst īstai Preču vērtībai, ietver sevī visus Piegādātāja izdevumus un 

Piegādātāja peļņu. 

1.3. Piegāde – Preču nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (Incoterms 2010) noteikumiem pēc 

adreses Dzintara ielā 60, Rīgā, un izkraušana Pasūtītāja norādītajā vietā. 

1.4. Pasūtījums – Pircēja attiecīgās Preču partijas pasūtījums (pa faksu, telefonu vai e-pastu). 

Pasūtījumā Pircēja pārstāvis norāda Preču nosaukumu, daudzumu, Piegādes adresi un Piegādes 

termiņu.  

1.5. Attaisnojuma dokuments – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preču piegādi apliecinošs 

dokuments. Attaisnojuma dokumentā jābūt ietvertai šādai informācijai: 

1.5.1. Līguma numurs un datums; 

1.5.2. nododamo Preču nosaukums, daudzums un cena; 

1.5.3. Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas vieta un laiks;   

1.5.5. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pantā noteiktā informācija. 

1.6. Derīguma termiņš – Līgumā noteikts laika periods, kurā Precēm jāsaglabā visas īpašības un 

kurā Piegādātājs Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošina Preču nomaiņu pret 

līdzvērtīgām.  

 

 II Līguma priekšmets 

2.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Pircējam un Pircējs apņemas pieņemt īpašumā Preces Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

2.2. Pircējs apņemas samaksāt Preču Pirkuma maksu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.3. Piegādātājs apņemas pēc Pircēja pirmā pieprasījuma sniegt informāciju par Preču piegādes 

gaitu. 

2.4. Puses, noslēdzot Līgumu, apliecina, ka: 

2.4.1. ir pilnībā apspriedušas Līguma noteikumus, atzīst tos par abpusēji izdevīgiem, un apņemas 

pildīt tos pilnā apmērā; 

2.4.2. Pusēm ir tiesības nodarboties ar to uzņēmējdarbību, ko tās šobrīd veic, tām ir tiesības būt 

par sava īpašuma un aktīvu īpašnieku, tās ir izpildījušas visas normatīvo aktu prasības attiecībā 

uz savu uzņēmējdarbību; 

2.4.3. Līguma noslēgšana, pienākumu izpilde un noteikumu ievērošana: 

2.4.3.1. nav un nebūs pretrunā ne ar vienu spēkā esošu likumu, noteikumu vai norādījumu, 

spriedumu, lēmumu vai atļauju, kas ir saistoši Pusēm, vai kas attiecas uz to īpašumu vai aktīviem; 

2.4.3.2. nav un nebūs pretrunā ne ar vienu līgumu, kas attiecas uz to īpašumu vai aktīviem, 

neradīs jebkādu šāda Līguma noteikumu laušanu vai neizpildi; 

2.4.3.3. nebūs pretrunā ne ar vienu Pušu statūtu noteikumu. 



2 

 

 

III Līguma izpildes noteikumi 

3.1. Piegādātājs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas: 

3.1.1. iesniedz Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu par summu EUR 20 000 

(divdesmit tūkstoši euro), kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju un kurai jābūt 

sagatavotai, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

3.1.1.1 .Līgumsaistību izpildi nodrošina Latvijā vai citā ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir 

uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā, ekspromisoriska garantija par summu EUR 

20 000 (divdesmit tūkstoši euro); 

3.1.1.2. Ar līgumsaistību izpildes nodrošinājumu banka uzņemas neatsaucamu beznosacījuma 

saistību par labu SIA „Rīgas ūdens” 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc SIA „Rīgas ūdens” 

pirmā rakstiska pieprasījuma saņemšanas, kurā ir norādīts viens (vai vairāki) no šādiem 

apstākļiem iestāšanos, veikt maksājumu pieprasītās summas apmērā, bet ne vairāk kā EUR 20 

000 (divdesmit tūkstoši euro): 

a) Piegādātājs nav piegādājis Preci Līgumā noteiktā kārtībā; 

b) Piegādātājs ir piegādājis normatīvajiem aktiem un/vai piedāvājumam konkursam neatbilstošās 

kvalitātes Preci; 

c) Piegādātājs ir vienpusēji atkāpies no Līguma; 

d) Piegādātājs nepilda citus Līguma noteikumus.  

3.1.1.3. Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. 

3.1.2. Piegādātājam ir tiesības Līguma 3.1.1.punktā minētās garantijas vietā iemaksāt 

līgumsaistību izpildes nodrošinājuma naudas summu 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) 

apmērā Pasūtītāja kontā LV38HABA0551023750365, AS Swedbank, SWIFT kods 

HABALV22. 

3.2. Piegādātājs veic attiecīgu Preču partiju Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem, 

pamatojoties uz Pircēja rakstveida Pasūtījumiem, Pasūtījumā norādītajā termiņā, bet ne ilgāk kā 

3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtījuma nodošanas dienas.  

3.3. Piegādātājs piegādā Preci ar specializētu autotransportu bīstamo vielu pārvadāšanai attiecīgi 

marķētu un aprīkotu specifikācijā minētās vielas pārvadāšanai. 

3.4. Piegādātājs nodod Preci iesūknētu speciāli tam paredzētā uzglabāšanas un dozēšanas tvertnē 

un nekavējošai lietošanai derīgā stāvoklī. 

3.5. Piegādātājs garantē un apliecina, ka Preces pieder vienīgi viņam, nav jebkādā veidā 

atsavinātas, ieķīlātas, apgrūtinātas, par Precēm nav reģistrēti aizliegumi un nepastāv strīds. 

3.6. Piegādātājs apliecina, ka Preces līdz Piegādei Pircējam tika glabātas tām piemērotos 

apstākļos, ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību. 

3.7. Puses konstatē Piegādes faktu Līgumā noteiktajā kārtībā, parakstot Attaisnojuma 

dokumentu. 

3.8. Puses vienojas, ka visi uz Precēm attiecināmie riski pāriet uz Pircēju pēc Attaisnojuma 

dokumenta parakstīšanas. 

3.9. Piegādātājs apliecina, ka Prece un tās pareiza ekspluatācija atbilstoši to uzdevumam un 

ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai vai 

īpašumam, vai apkārtējai videi. Piegādātājs garantē, ka par Precēm ir samaksāti visi ievedmuitas 

nodokļi un nodevas. 

 

IV Preču pieņemšanas noteikumi 

4.1. Vienlaicīgi ar Preču Piegādi Piegādātājs iesniedz Pircēja pilnvarotajam pārstāvim 

parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu kopā ar ķīmisko vielu un produkta partijas kvalitātes 

sertifikātu. Preces ķīmisko produktu drošības lapu Piegādātājs iesniedz pēc pieprasījuma. 

4.2. Līguma 4.1.punktā minētais Pircēja pilnvarotais pārstāvis veic Preču pārbaudi uz vietas un 

pārbauda Attaisnojuma dokumentā norādītās informācijas atbilstību Līgumam, novērtē Preču 

kvalitāti, atbilstību Līguma noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma 
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dokumentā, pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam 

pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu.  

4.3. Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs novērš 

visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preču kvalitātē un atbilstībā Līguma noteikumiem un 

atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.  

4.4. Preces netiek pieņemtas, ja tās neatbilst Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām. 

4.5. Pircējs pieņem Preces tikai pēc ārēja izskata un patur sev tiesības celt iebildumus par Preču 

apslēptiem trūkumiem, Preču kvalitāti un atbilstību Līgumam.  

4.6. Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Attaisnojuma dokumentā 

norādītās Pirkuma maksas apmaksai.  

 

V Norēķinu kārtība 

5.1. Puses vienojas, ka Pirkuma maksa ir EUR 152,00 (simtu piecdesmit divi euro un 00 centi) 

par 1 (vienu) tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumu Nr.1. PVN tiek 

piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.  

5.2. Pircējs veic attiecīgā pasūtījuma Pirkuma maksas maksājumu 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.3. Pircējs veic maksājumu ar pārskaitījumu uz Attaisnojuma dokumentā norādīto Piegādātāja 

bankas kontu. 

 

VI Strīdu risināšana  

6.1. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, 

strīds tiks galīgi atrisināts tiesā, Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

VII Derīguma termiņš 

7.1. Puses vienojas, ka Preču Derīguma termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši. 

7.2. Pircējs, konstatējot Preču neatbilstību Līgumam, to bojājumus, apslēptus trūkumus vai 

neatbilstību kvalitātei, 5 (piecu) dienu laikā sastāda pieprasījumu par trūkumu novēršanu. 

7.3. Piegādātājs veic Derīguma termiņa saistību izpildi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no 

Pircēja pieprasījuma saņemšanas dienas.  

7.4. Piegādātājs, pamatojoties uz Pircēja pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu 

darbaspēku veic Preču nomaiņu pret līdzvērtīgām. 

7.5. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Derīguma termiņa saistību izpildi, tas maksā Pircējam 

līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no attiecīgā Pasūtījuma pirkuma maksas par 

katru nokavējuma dienu. 

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes. 

7.7. Derīguma termiņa saistību darbība sākas ar Attaisnojuma dokumenta abpusējas 

parakstīšanas brīdi. 

 

VIII Līguma termiņš 

8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Piegādātājs iesniedz Pircējam Līguma 3.1.punktā minēto 

Līguma izpildes nodrošinājumu, un darbojas līdz tajā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

8.2. Līguma ietvaros saskaņā ar Pasūtījumu tiek piegādātas 8 760 t Preces. 

8.3. Puses vienojās, ka Pircējam ir tiesības uzskatīt, ka Piegādātājs ir vienpusēji atkāpies no 

līguma, ja: 

8.3.1. Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 3 (trīs) dienas; 

8.3.2. tiesā ir iesniegts pieteikums par Piegādātāja atzīšanu par maksātnespējīgu; 
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8.3.3. Piegādātājs piegādājis Līgumam neatbilstošās Preces, pēc Pircēja pieprasījuma nav 

novērsis trūkumus; 

8.3.4. Piegādātājs vienpusēji paaugstina Līgumā noteikto Preces cenu. 

  

IX Nepārvaramā vara 

9.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta 

vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī 

Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, t.i.: karus, revolūcijas, 

ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c. 

Nepārvarama vara neietver sevī preču ražotāju vai pārvadātāju rīcību.  

9.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu 

laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem. 

 

X Citi noteikumi 

10.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu 

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

10.2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no 

šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida 

piekrišanas. 

10.3. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. 

Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem. 

10.4. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par 

cenām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar 

otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu 

pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi 

informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai 

Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu 

bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

10.5. Pircēja kontaktpersona Līguma izpildē, kura ir pilnvarota sastādīt Pasūtījumu un pieņemt 

Preces, parakstot Attaisnojuma dokumentu, ir [..]. 

10.6. Piegādātāja kontaktpersona Līguma izpildē ir [..]. 

10.7. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapaspusēm ar Pielikumu Nr.1 

(Preces tehniskā specifikācija un cena) uz 1 (vienas) lapaspuses, katrai Pusei pa vienam 

eksemplāram. 

 

XI Pušu rekvizīti 

 

Pircējs: 

SIA “Rīgas ūdens” 

Reģ. Nr. 40103023035 

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 

Rīga, LV-1495 

Banka: AS „Citadele banka”  

Konts: LV68PARX0000833631125 

Kods PARXLV22 

 

 

_______________________  
valdes loceklis 

Krišjānis Krūmiņš 

Piegādātājs: 

AS “Kemivesi” 

Reģ. Nr. 10265366 

Gaasi tee 7, Lehmja küla, 75306 Rae vald  

Harjumaa, Estonia 

Banka: Nordea Bank AB Estonia Branch 

Konts: EE341700017003213751 

Kods: NDEAEE2X 

 

 

_______________________  
valdes loceklis 

Tarmo Siir 

 


