
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

PIEGĀDES LĪGUMS Nr.2021/4 
Cenu aptauja “Svaigas un atdzesētas cūkgaļas un subproduktu piegāde  

SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām” (identifikācijas Nr. SIA VCI2021/CA-11) 

Ilūkstē                                                                2021.gada 17.maijā 

 
       SIA „Veselības centrs Ilūkste,  reģ. Nr. 41503014677, adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes 
novads, LV - 5447, tās valdes locekles Zanes Bucenieces - Zībergas  personā, kura rīkojas uz Statūtu  
pamata, turpmāk  - Pircējs no vienas puses, un 
SIA “Kurzemes gaļsaimnieks ”adrese: “Pūpoli”, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433, kas 
reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 
42103022606, tās valdes locekles Kitijas Rosvaldes-Bērziņas personā, kura rīkojas uz Statūtu 
pamata, turpmāk – Pārdevējs no otras puses, abi kopā  saukti Puses un katrs atsevišķi  Puse,  un 
saskaņā ar Pārdevēja cenu aptaujā “Svaigas un atdzesētas cūkgaļas un subproduktu piegāde SIA 
„Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām” (identifikācijas Nr. SIA VCI2021/CA-11)  iesniegto  
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk  tekstā – Līgums. 
 
Puses ar šo vienojas par sekojošo: 

1.  Ievērojot Pušu darbības sfēras un sniedzot pakalpojumus, Puses apņemas apvienot savus 
spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai ar nolūku nodrošināt vispusīgu, pilnīgu un 
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. 

2. Šī Līguma noslēgšanas pamatā ir Pušu vēlēšanās abpusēji sadarboties, un tāpēc Puses 
apņemas izrādīt pretīmnākšanu vienai pret otru visos jautājumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, bet 
ar kuriem Puses saskarsies šī Līguma darbības laikā. 

3. Pusēm ir tiesības organizēt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas 
darbības, kas saistītas ar šī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

4.  Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši var kaitēt otras Puses prestižam un 
interesēm. 

5. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību, vai informācija par 
Pusēm, kas Pušu rīcībā nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, 
un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma 
darbības laikā un pēc tam, kas var tikt izmantoti konkurences nolūkos. Šis pienākums neattiecas uz 
informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām 
saskaņā ar esošajiem tiesību aktiem, ja tā sniegta šīm institūcijām. 

6. Ar šo Līgumu tiek noteikti Pušu savstarpējo attiecību vispārīgie principi, no kuriem Puses 
vadīsies Līguma izpildes gaitā. Par konkrētām lietām un jautājumiem Puses vienojas atsevišķi. 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 
1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs piegādā pārtikas produktus (turpmāk - Prece) Iepirkuma priekšmeta 

“Svaigas un atdzesētas cūkgaļas un subproduktu piegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste” 
vajadzībām” (identifikācijas Nr. SIA VCI2021/CA-11)  saskaņā ar Pircēja pasūtījumu 
(turpmāk – Pasūtījums), šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu (turpmāk – 
Tehniskā specifikācija) (1.pielikums). 

1.2. Puses vienojas, kā Līguma 1.pielikumā Preces daudzums ir norādīts kā plānotais orientējošais 
daudzums un   Pircējam Līguma darbības laikā nav jāiegādājas viss plānotais Preču daudzums.  

1.3. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā netiek sasniegta Līguma summa vai Preces iegādātas 
plānotajā apjomā, Pircējam nav pienākums atmaksāt Pārdevējam starpību. 

1.4. Pārdevējs piegādā kvalitatīvu, pasūtījumam atbilstošu Preci, kā arī garantē nekvalitatīvas preces 
apmaiņu atbilstoši Līguma nosacījumiem. 
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1.5. Preces piegādes laiks un vietas: 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Ilūkste 
Produktu piegāde: 3 (trīs) reizes nedēļā no plkst.8 00-1130. 
Piegādes adrese:  Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 
 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Subate 

       Produktu piegāde: 3 (trīs) reizes nedēļā no plkst.8 00-1130. 
Piegādes adrese:  Sporta iela 20, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 
 
Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa “Mūsmājas 
“Dižkoks”” 

       Produktu piegāde: 3 (trīs) reizes nedēļā no plkst.8 00-1130. 
Piegādes adrese: „Mūsmājas „Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441 

 
 

2. PRECES CENA, DAUDZUMS UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA 
 
2.1. Līguma summu veidos visu to piegādāto Preču summa, ko Pircējs iegādāsies Līguma darbības 

laikā, ievērojot Pielikumā noteiktās Preču cenas. PVN summa tiek aprēķināta un norādīta rēķinā 
atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem. 

2.3. Preces cena par katru piegādājamo Preci tiek norādīta euro (EUR) valūtā Līguma Pielikumā. 
2.4  Ja Preces cena Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk - EIS) ir zemāka, Pircējs ir tiesīgs preci 

iegādāties EIS. 
2.5. Ja Līguma darbības laikā Pārdevējs rīko akcijas, kuru laikā Preces tiek pārdotas par zemākām 

cenām nekā noteikts Līguma 1.pielikumā, tad Pārdevējam ir pienākums informēt Pircēju un 
piegādāt šīs Preces par akcijas cenām. 

2.6. Preces cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi Pircējam. 
2.7. Līguma kopējā summa par plānoto Preces piegādes apjomu nedrīkst pārsniegt EUR 7395.00 

(Septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN)  21% (divdesmit viena procenta). 

 
3. PUŠU PIENĀKUMI 

 
3.1. Pārdevēja pienākumi: 
3.1.1. piegādāt un nodrošināt Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Līguma noteikumiem, kā 

arī ar likumiem un citiem tiesību aktiem noteiktiem un vispār atzītiem kvalitātes standartiem; 
3.1.2. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi tās ražotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu 

Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot; 
3.1.3. Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiks nodrošināta Preces piegāde, jāatbilst valstī noteikto 

normatīvo aktu prasībām, un ir jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtai atļaujai pārtikas 
pārvadāšanai ar tiem; 

3.1.4. 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; 

3.1.5.  Preces marķējumam jābūt neizdzēšamam. Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt skaidrai, 
to nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi; 

3.1.6. Uz Preces iepakojuma marķējumā norāda šādu informāciju: 
3.1.6.1. Preces nosaukumu un tās sastāvdaļas; 
3.1.6.2. neto masu; 
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3.1.6.3. Preces realizācijas termiņu, kā arī, īpašus Preces uzglabāšanas vai lietošanas 
noteikumus, ja nepieciešams ievērot šādus noteikumus, lai nodrošinātu Preces pareizu 
lietošanu; 
3.1.6.4. Eiropas Savienībā reģistrēta ražotāja, iepakotāja, vai importētāja nosaukumu un 
adresi; 
3.1.6.5. ziņas par Preces izcelsmes vietu, ja šādas informācijas trūkuma dēļ Pircējam var 
rasties maldinošs priekšstats par Preces izcelsmes vietu; informācijai jābūt valsts valodā. 

3.1.7. Ja Pārdevējs piegādājis nekvalitatīvu Preci, tad tas uz sava rēķina apmaina Preci pret jaunu, 
kvalitatīvu Līgumā noteiktajā termiņā; 

3.1.8. No Pārdevēja puses atbildīgais par līguma izpildi: Arūns Olseika, mob.t.28331893 
 
3.2. Pircēja pienākumi: 

3.2.1. Pieņemt Līguma prasībām atbilstošu Preci un veikt apmaksu; 
3.2.2. No Pircēja puses iepirkuma atbildīgās amatpersonas:  

3.2.2.1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Ilūkste saimniecības 
pārzine Laura Šaršūne, mob.t. 22081816; 

3.2.2.2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Subate saimniecības 
pārzine Raisa Ancāne, mob.t. 26193553;   

3.2.2.3. Pansijas un Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas 
“Mūsmājas “Dižkoks” saimniecības pārzine Līga Kūliņa, mob.t.29224062; 

 
4. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA UN RISKA PĀREJA 

 
4.1. Pārdevējs piegādā Pircējam Preci atsevišķās piegādes partijās, neatkarīgi no pasūtītās Preces 

daudzuma, ar savu transportu uz Pārdevēja rēķina  – un veic Preces izkraušanu. 
4.2. Pārdevējs piegādā Pircējam  Preci pa partijām Pircēja piedāvājumā norādīto dienu laikā no 

pasūtījuma veikšanas dienas. 
4.3. Pārdevējs iepriekš mutiski saskaņo ar Līguma 3.2.2. punktā norādīto Pircēja iegādes atbildīgo 

amatpersonu konkrētu piegādes laiku.  
4.4. Preci nodod un pieņem Pušu pārstāvjiem parakstot Preču pavadzīmi. Prece uzskatāma par 

piegādātu ar Preču pavadzīmes abpusēju parakstīšanas brīdi. 
4.5. Pircējam ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt Preci, nepieņemt to un neparakstīt Preču 

pavadzīmi, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst Preces Tehniskajai specifikācijai, iesniedzot 
Pārdevējam rakstveida pretenziju. Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums piegādāt Preci 
atbilstoši Līguma noteikumiem un pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja 
termiņš ir nokavēts. 

4.6. Pārdevējs nes pilnu materiālo atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz Preču 
pavadzīmes abpusējam parakstīšanas brīdim. 

4.7. Par Līguma prasībām neatbilstošo Preci Pircējs rakstveidā paziņo Pārdevējam 1 (vienas) dienas 
laikā pēc fakta konstatēšanas, uzaicinot Pārdevēju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām 
neatbilstībām(2.pielikums). Pārdevējam pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties jāierodas 
Pircēja Preces piegādes vietā. Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt aktu 
bez Pārdevēja piedalīšanās, pieaicinot neieinteresētu personu. 

4.8. Pārdevējam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un Līguma prasībām 
atbilstošu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma 4.7. punktā minētā akta sastādīšanas brīža. 
 
 
 
 
 



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

5. KVALITATĪVA UN LĪGUMA PRASĪBĀM ATBILSTOŠA PRECE 
 

5.1.Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos 
noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.  

5.2.Ar Līguma prasībām atbilstošu Preci šī Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Līguma 
noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai, finanšu piedāvājumam (1.pielikums). 

5.3.Ja Pārdevējs piedāvājumā norādījis Preces, kuras atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām, tad 
attiecīgo norādīto pārtikas produktu piegāde jānodrošina Tehniskajā specifikācijā norādītajā 
apjomā un periodā. 
 

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 

6.1.Norēķināšanās par Preci tiek veikta euro (EUR) ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā norēķinu 
bankas kontā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas pēc Pārdevēja iesniegta 
un Pircēja akceptēta preču pavadzīmes  saņemšanas. 

6.2.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu par Preci 
Pārdevēja kontā. 

6.3.Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem, kas saistīti ar 
naudas pārskaitījumiem. 

6.4.Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līgumā noteiktā 
kārtībā sastādīts akts par pārtikas produktu iztrūkumu, bojātu, nekvalitatīvu Preci vai cita veida 
neatbilstību (Līguma 2.pielikums), norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu 
un atbilstošu Līguma noteikumiem. 

6.5.Izbeidzoties Līguma termiņam vai pārtraucot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda un apstiprina 
savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā Puses fiksē katras Puses izpildītās un neizpildītās 
saistības. 

6.6.Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču pievienotās vērtības nodokļa likme, Preču 
cenas un Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes 
izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preču cenas un Līguma 
summa bez PVN, šādā kārtībā nevar tikt grozītas. 
 

7. REALIZĀCIJAS TERMIŅŠ 
 
7.1.Pārdevējs norāda Precei atbilstošu realizācijas termiņu, kas ir ne mazāks kā norādīts Līguma 

pielikumā (tehniskā specifikācija) no Preces piegādes brīža: pavadzīmes abpusējas parakstīšanas 
dienas. Šajā termiņā Pārdevējs nodrošina, ka Prece saglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un 
pilnīgas lietošanas īpašības. 

7.2.Pretendents garantē Preču derīguma termiņu saskaņā ar Preces dokumentāciju un marķējumu. 
Pretendents piegādās Preces ar ne mazāk kā šādu derīguma termiņu: 
7.2.1.  2/3 no kopējā realizācijas termiņa, Precēm, kuru realizācijas termiņš ir līdz 3 (trīs) 

mēnešiem; 
7.2.2.  Ne mazāk kā 3 (trīs) mēneši līdz realizācijas termiņa beigām, Precēm, kuru realizācijas 

termiņš ir 1 (viens) gads vai ilgāk; 
7.2.3. Ne mazāk  kā 3 (trīs) dienas līdz realizācijas termiņa beigām pienam un piena produktiem, 

svaigi atdzesētai cūkgaļai, subproduktiem un svaigi atdzesētai liellopu gaļai, gaļas 
izstrādājumiem, svaigi atdzesētai putnu gaļai. 

7.3. Pārdevējam  nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja Pircēja vainas dēļ tā zaudējusi 
kvalitāti, nav ievēroti Preces uzglabāšanas un lietošanas noteikumus.  
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8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 
 
8.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Pircējam 
līgumsodu 1% (viena procentu) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, 
pamatojoties uz Pircēja piestādīto rēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. 

8.2.Ja Pārdevējs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un neapmaina to Līguma 4.8. 
punkta noteiktajā kārtībā, tas maksā Pircējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma 
prasībām neatbilstošās Preces summas un atlīdzina visus radušos zaudējumus. Līgumsoda samaksa 
neatbrīvo no saistību izpildes. 

8.3. Ja Pircējs neveic samaksu līgumā noteiktajā termiņā, tad tas maksā kavējuma procentus 1% (viena 
procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, 10 (desmit) darba 
dienu laikā no Pārdevēja  rakstveida pieprasījuma iesniegšanas dienas. 

8.4. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, 
gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes. 

8.5. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3. vai 10.4.4. vai 10.5.3. punktiem 
vainīgā Puse maksā Līgumā noteikto līgumsodu. 

8.6. Pēc Pircēja vai Pārdevēja rakstveida pieprasījuma Pārdevējs vai Pircējs atlīdzina pilnā apmērā 
visus zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām, kas radušies Pārdevēja 
vai Pircēja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā. 

8.7. Pircējam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par piegādāto Preci 
tādā apmērā, kāda ir Līguma 8.1.,8.2.,8.4.,8.5.,8.8. un 8.9. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā 
līgumsoda summa. 

8.8. Ja Pārdevējs nepiegādā Pircēja pasūtīto preci līgumā noteiktajos termiņos un laikos, Pircējs ir 
tiesīgs piemērot soda naudu EUR 50.00 (piecdesmit euro 0 centi) par katru termiņa kavēšanas un 
neievērošanas reizi,  ja Puses savā starpā rakstiski nav vienojušās citādi. 

8.9.Ja piegādātā prece neatbilst Tehniskajā specifikācijā norādītajam un Līguma 5.3. punktam, Pircējs 
ir tiesīgs piemērot soda naudu EUR 30.00 (trīsdesmit euro 0 centi) par katru neatbilstošo produktu 
veidu piegādes brīdī,  ja Puses savā starpā rakstiski nav vienojušās citādi. 

 
9. NEPĀRVARAMA VARA 

 
9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi 

iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, ja Puse par 
šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu 
rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts 
attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši līguma 
izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. 

9.2. Ar nepārvaramas 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 iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

9.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne 
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav 
bijis iespējams novērst. 

9.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra 
no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) 
darba dienas iepriekš.  
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10. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 
 

10.1. 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. 

10.2. Puses var lauzt Līgumu, savstarpēji rakstveidā vienojoties, pirms Līguma darbības termiņa 
beigām. 

10.3. Abām Pusēm, Līguma 10.4. un 10.5.punktos noteiktajos gadījumos, ir tiesības vienpusēji 
atkāpties no šī Līguma, 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. 
Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums. 

10.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu vispār vai pārtraukt Līgumu par konkrētu 
Preču pozīcijas piegādi, nosūtot Pārdevējam rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no 
šādiem gadījumiem: 
10.4.1. ja Pārdevējs  kavē Preces piegādes termiņu vairāk kā divas reizes; 
10.4.2. ja Pārdevējs  pārtrauc piegādāt kādu no noslēgtā līguma pielikumā noteikto preci 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju; 
10.4.3. ja Pārdevējs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un nav to apmainījis 

Līguma 4.8. punktā noteiktā kārtībā; 
10.4.4. ja Pārdevējs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci vairāk kā divas reizes; 
10.4.5. pamatojoties uz finanšu līdzekļu nepiešķiršanu, sakarā ar ekonomisko situāciju valstī; 
10.4.6. notikusi Pārdevēja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 
10.4.7. pret Pārdevēju  uzsākta maksātnespējas procedūra; 
10.4.8. ja Preces kvalitātes prasības atšķiras no tehniskajās specifikācijās norādītajām; 
10.4.9. ja Līgums tiek lauzts 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3., 10.4.4.un 10.4.8.punktā noteiktajos 
gadījumos tad Pārdevējs samaksā Pircējam līgumsodu 10 % apmērā no atlikušās līguma 
summas to pārskaitot Pircēja kontā 10 (desmit) dienu laikā no līguma laušanas brīža.  
10.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, nosūtot Pircējam rakstisku 
paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 
10.5.1. notikusi Pircēja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 
10.5.2. pret Pircēju uzsākta maksātnespējas procedūra; 
10.5.3. ja Pircējs kavē Preces apmaksu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām vairāk kā divas reizes. 

10.6. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3., 10.4.4.,10.4.5. vai 10.4.8 punktiem 
Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pircēja vai Pārdevēja paziņojuma par 
atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. 

 
11.LĪGUMA TERMIŅŠ 

 
11.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim. 
11.2. Gadījumā, laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Līguma 2.7. punktā noteiktā kopējā summa 

nav apgūta, Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot kopējo 
Līguma summu. 

11.3. Pircējs ir tiesīgs lūgt Līguma pagarināšanu līdz jauna konkursa rezultātu apstiprināšanai. 
11.4. Preces piegādes termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš no Līguma spēkā stāšanas brīža līdz brīdim, 

kad Līguma 4. punktā paredzētajā kārtībā saskaņota un akceptēta Preču pavadzīme tiek iesniegts 
Pircējam.  
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12. LĪGUMA GROZĪŠANA 
 

12.1. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām Pusēm vienojoties. Visi šī Līguma grozījumi 
noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā neatņemamas 
sastāvdaļas. Viens eksemplārs glabājas pie Pārdevēja, bet otrs pie Pircēja. 

12.1. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie parakstīti gan no Pārdevēja, gan no Pircēja 
puses. 
 

13. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 
 

13.1.Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt 
līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu 
apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā  
datu  aizsardzības regula) prasības. 

13.2.Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no 
attiecīgajiem datu subjektiem. 

13.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, 
izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu 
nodošanu. 

13.4.Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk  trešajām 
personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē 
par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz. 

13.5.Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām 
personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības 
un šī līguma izpildes nodrošināšanai. 

13.6.Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu 
datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai. 

 
14. CITI NOTEIKUMI 

 
14.1. 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. 

14.2. Pārdevējs ir informēts par to, ka Pircējs ir ieviesis Kvalitātes vadības sistēmas standartu ISO 
9001:2015, un Pārdevēja veiktie darbi un piegādātās preces kvalitātes vadības sistēmas ietvaros, var 
tikt pakļauti kvalitātes novērtēšanai.  

14.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie ir 
spēkā no to parakstīšanas brīža, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļa. 

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

14.5. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu ir 
jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām adresēm. 

14.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 
juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja. 

14.7. Pielikumi: 
14.7.1. Pielikums Nr.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums uz 1(vienas) lapas, 2 (divos) 

eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie 
Pārdevēja. 
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14.7.2. Pielikums Nr.2. AKTS Par pārtikas produktu iztrūkumu, bojātu, nekvalitatīvu Preci vai 
cita veida neatbilstību 1(viena) lapa, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no 
kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja. 
 

15. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 

 

 
  

PIRCĒJS:  
SIA ”Veselības centrs Ilūkste” 

PĀRDEVĒJS:  
SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” 

Juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, 
Ilūkstes novads, LV - 5447 
Reģ. Nr. 41503014677 
Tālrunis: 65462455; 
e-pasts: veseliba@ilukste.lv 
Piegādes adrese:_____________________ 
Banka: Valsts kase  
Kods:  TRELLV2X 
Konts: LV43TREL918370800200B 
Piegādes adrese:_____________________ 
Banka: Valsts kase  
Kods:  TRELLV2X 
Konts: LV43TREL918370800200B 
Piegādes adrese: ____________________ 
Banka: AS Swedbank 
Kods: HABALV22 
Konts: LV75HABA0551034376631  
 

 

 
2021-05-17 14:50:59 EEST 

_________________________________ 
Valdes locekle Zane Buceniece – Zīberga 
 

 
2021. gada  17.maijā 
 

 

Juridiskā adrese: “Pūpoli”, Virgas pagasts, 
Priekules novads, LV-3433 
Reģ. Nr. 42103022606 

Tālrunis: 28331893  
e-pasts: aruns.olseika@kgs.lv 
Banka:  AS "Swedbank" 
Kods:   HABALV22 
Konts:  LV35HABA0001408051691 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2021-05-18 10:19:32 EEST 
_________________________________ 
Valdes locekle  Kitijas Rosvaldes-Bērziņas 
 
 
 
2021. gada  17.maijā  
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1.pielikums   

17.05.2021 Piegādes līgumam Nr. 2021/4 
Cenu aptauja “Svaigas un atdzesētas cūkgaļas un subproduktu piegāde  

SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām” (identifikācijas Nr. SIA VCI2021/CA-11) 

 

 

Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājums 

 

 (pdf.) 
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2.pielikums   

17.05.2021 Piegādes līgumam Nr. 2021/4 
Cenu aptauja “Svaigas un atdzesētas cūkgaļas un subproduktu piegāde  

SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām” (identifikācijas Nr. SIA VCI2021/CA-11) 
 

 

AKTS 

Par pārtikas produktu iztrūkumu, bojātu, nekvalitatīvu Preci vai cita veida neatbilstību 

 

Ilūkstē 

2021. gada ________________                              Nr. ____ 

 
Pamatojoties uz 2021. gada 17.maijā starp SIA “Veselības centrs Ilūkste” un SIA “Kurzemes 
gaļsaimnieks” savstarpēji noslēgtā līguma Nr. 2021/4 Svaigas un atdzesētas cūkgaļas un subproduktu 
piegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām” (identifikācijas Nr. SIA VCI2021/CA-11)            
4.7 punktu, 2021. gada _____ ._____________________ tika konstatēts, ka 

Preces konstatētais trūkums/ defekts/bojājums/ iztrūkums (nekvalitatīva vai neatbilstoša Prece): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Preces trūkuma/defekta/iztrūkuma novēršanas veids: 

___________________________________________________________________________ 

Preces trūkuma/ defekta/iztrūkuma novēršanas termiņš: 

___________________________________________________________________________ 

Preces trūkumu/ defektu/iztrūkumu konstatējošās personas: 

 

_______________________________________________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

_______________________________________________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

_______________________________________________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 


