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Apstiprināts  

2016.gada 07.novembrī  

Skultes ostas pārvaldes   

Iepirkumu komisijas sēdē  

  

Skultes ostas pārvalde 

Cenu aptaujas 

 “Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures nodrošināšanai” 

identifikācijas Nr.SOP 2016/ 22 

 NOLIKUMS 

  

1. PASŪTĪTĀJS  

Skultes ostas pārvalde, Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000462022, Upes iela 41, Zvejniekciems, 

Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., LV-2161, Latvija. 

 

Cenu aptaujas norisi nodrošina Skultes ostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā 

Komisija).  

  

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS  

2.1. Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures nodrošināšanai, CPV kods- 09100000-1; 

2.2. Plānotais iepirkuma apjoms – viena piegāde 6980 litru apmērā.   

                                                                                                                                                                                   

3. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS  

3.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai 

vai publiskai institūcijai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības 

formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos pakalpojumus 

un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:  

 Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas 

vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu 

koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, 

kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par 

sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.  

 Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas 

izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja 

tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana 

bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.  

 Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas 

kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās 

pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no 

naudas soda vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai 
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kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 12 mēneši.  

 Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka 

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.  

 Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta 

(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā 

valstī pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro).  

 Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu 

Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.  

3.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas,  vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā. 

3.3. Pretendentam jāpiedāvā prece, kas atbilst Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” 

norādītajam prasību līmenim. 

3.4. Pretendentam ir speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai. 

 

 

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA  

4.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Skultes ostas pārvaldei līdz 

2016.gada 15.novembra plkst. 1200, Upes ielā 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu 

pagasts, LV-2161, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1700. Saņemot 

piedāvājumu uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.  

4.2. Jebkurš piegādātājs var iesniegt ka Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (viena) variantā. 

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkuma 

procedūra. 

4.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu 

vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti 

sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar 

norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma 

atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.  

4.4. piedāvājumu iesniegšana nozīmē pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu 

Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas 

to iesniedzis.  

4.5. Piedāvājumu atvēršana 2016.gada 15.novembra plkst. 1200, Skultes ostas pārvaldē, 

Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161  

5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:   

5.1. Parakstītu un aizpildītu Pretendenta pieteikumu (1.pielikums).  

5.2. Parakstītu un aizpildītu Finanšu piedāvājumu (3.pielikums). 

5.3. Izziņa, no Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk „VID”, mājaslapā pieejamās publiskās VID 

administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes, kura apliecina, ka Pretendentam Latvijā 

nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.  

Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta 

izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta, Pretendentam 

attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.    
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5.4. Speciālās atļaujas (licences) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai kopija. 

5.5. Preces kvalitātes sertifikāts (kopija) vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina preces 

kvalitāti; 

  

6. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS- viszemākā līgumcena. 

7. KONTAKTPERSONA- Igors Akulovs, tālr.nr. 26495374, e-pasta adrese: skulte@skulteport.lv 

  

8. CITI NOTEIKUMI  

8.1. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt 

skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   

8.2. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta 

apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta 

tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu 

valodā.   

Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.   

8.3. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums 

dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt 

Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras 

oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo 

dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).   

8.4. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:  

 „Skultes ostas pārvaldei, Upes iela 41,  Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu 

pagasts, LV-2161”;  

 „Piedāvājums Cenu aptaujai “Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures nodrošināšanai” 

iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2016/22”;  

 „Neatvērt līdz 2016.gada 15.novembra plkst.1200”.  

8.5. Komisija atbilstoši prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību 

atlases prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta 

kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi.   

8.6. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz iesniegto dokumentu informāciju, 

un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.  

8.7. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.  

8.8. Komisija nevērtēs Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents neatbildīs dalības 

nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.  

8.9. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti 

neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze 

neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un 

spējas nodrošināt darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja 

Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) 

vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents netiks kvalificēts un 

tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 
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8.10. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem 

Pretendentu piedāvājumiem. 

8.11. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, 

aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena. 

8.12.  Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā 

derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs 

jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu. 

8.13. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir 

pamatojums. 

8.14. Līgums jānoslēdz 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.   

  

9. Nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi:  

9.1. Pretendenta pieteikuma veidlapa - (pielikums Nr.1); 

9.2. Tehniskā specifikācija –   (pielikums Nr.2); 

9.3. Finanšu piedāvājums  - (pielikums Nr.3); 

9.4. Līguma projekts - (pielikums Nr.4); 
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Cenu aptauja ID.Nr.SOP 2016/22                                                                              1.pielikums  

 

2016.gada ___.__________                                                                            

 Skultes ostas pārvaldei  

Upes iela 41,  Zvejniekciems,  

Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161  

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

Iepirkums: Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures nodrošināšanai 

(ID Nr. SOP2016/22) 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti 

Kredītiestādes nosaukums:  

Kredītiestādes kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Ar šo apliecinām, ka: 

1. Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir pilnīga, precīza un patiesa. 

2. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem, un piekrītam visiem tajā 

minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

3. Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2016.gada 30.novembrim ieskaitot, un 

tas var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā derīguma termiņa vai jebkura tā pagarinājuma 

izbeigšanās. 

4. Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma 

nosacījumus. 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds:  

Pilnvarotās personas amats:  

Pilnvarotās personas paraksts:  

Datums:  

 z.v. 
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Cenu aptauja ID.Nr.SOP 2016/22                                                                              2.pielikums 

 

 

 

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkums: Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures nodrošināšanai  

 (ID Nr. Nr. SOP 2016/22) 

 

    

1. Iepirkums paredz kurināmās degvielas (dīzeļdegvielas) iegādi un piegādi Skultes ostas pārvaldei, 

Upes ielā 41, Zvejniekciems, Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., katlu mājas rezervuārā.  

 

2. Plānotais kurināmās degvielas (dīzeļdegvielas) iegādes apjoms ir līdz 6980 litri. Pasūtītāja 

pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs 

patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.  

 

3. Piegādātai kurināmai degvielai (dīzeļdegvielai) jāatbilst spēkā esošiem Latvijas Valsts 

standartiem.  

3.1.Dīzeļdegvielas raksturojošie rādītāji: 
 Maksimālais sēra saturs nepārsniedz 0,1% (masas procenti) 

 Filtrācijas temperatūra  -15o C un zemāka 

 

4. Veicot kurināmās degvielas (dīzeļdegvielas) uzpildi rezervuārā, ievērot darba drošības un vides 

aizsardzības prasības.  

5. Degvielas piegādi jānodrošina 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.  
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Cenu aptauja ID.Nr.SOP 2016/22                                                                              3.pielikums 

 

 

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkums: Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures nodrošināšanai 

(ID Nr. Nr. SOP 2016/22) 

 

 

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________ 

I. Informācija par piedāvāto marķēto dīzeļdegvielu: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

II. Piedāvātie piegādes nosacījumi: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Pielikumā :  ........................................... 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Prece Mērvienī

ba 

Cena par vienu 

vienību bez PVN 

(EUR) 

Cena par visu apjomu 

bez PVN (EUR) 

Marķētā degviela 6980 l   

Cena norādīta ieskaitot visas izmaksas, kas var būt sasaistītas ar preces piegādi un nodošanu 

pasūtītājam, tai skaitā nodokļi un nodevas (izņemot PVN).   

 

KOPĀ: <cena vārdiem, EUR, bez PVN par visu apjomu>,  

 

   Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību: 

 

   

vieta datums  

 

 

  

amats Paraksts amatpersonas vārds, uzvārds 
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Cenu aptauja ID.Nr.SOP 2016/22                                                                              4.pielikums 

 

 

 

PIEGĀDES - PIRKUMA LĪGUMSA PROJEKTS 
 
Saulkrastos, 2016.gada …………... 

 

   ………………….., reģ.nr. ………………., turpmāk šai līguma tekstā saukta arī - Pārdevējs, kuras vārdā 

rīkojas …………………., no vienas puses,  

un 

   Skultes ostas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000462022, turpmāk šai līguma tekstā saukta - Pircējs, kuras vārdā 

amata pilnvaru robežās rīkojas tās pārvaldnieks Igors Akulovs, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un 

katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas – Puses un Puse, noslēdz sekojoša satura līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdod, bet Pircējs  pieņemt un apmaksāt līdz 6980 litru  (seši 

tūkstoši deviņi simti astoņdesmit) marķēto dīzeļdegvielu apkures nodrošināšanai. 

1.2. Dīzeļdegvielas kvalitātes rādītāji: ................... 

1.3. Dīzeļdegvielas piegāde un pārdošana tiek veikta vienā partijā. 

1.4. Dīzeļdegvielas piegādes vieta – Pircēja norādītā vieta – Skultes ostas pārvalde, Upes iela 41, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161.  

1.5. Dīzeļdegvielas kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertajām kvalitātes 

prasībām.                              

 

2. Dīzeļdegvielas pārdošanas cena un līguma summa 
2.1. Dīzeļdegvielas pārdošanas cena kopā ar to piegādi uz Pircēja norādīto vietu tiek noteikta  EUR ……..  

(…………… euro …… centi ) un papildus PVN par vienu litru, kas kopā par visu piegādes apjomu 

sastāda Līguma summu EUR ………. (………….. euro 00 centi), neieskaitot PVN. 

 
3.  Maksājumu kārtība 

3.1. Apmaksu par piegādāto marķēto dīzeļdegvielu Pircējs veic pārskaitot dīzeļdegvielas partijas vērtības 

summu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu 5 (piecu) dienu laikā no dīzeļdegvielas piegādes 

dienas.  

 

4. Piegādes kārtība 
 4.1. Dīzeļdegvielas piegāde un pārdošana tiek veikta vienā partijā. Pārdevējam ir pienākums piegādāt pasūtīto 

dīzeļdegvielas apjomu Pircējam ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. 

 4.2. Par dīzeļdegvielas piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarots pārstāvis atzīmē uz 

dīzeļdegvielas piegādes pavadzīmes, apstiprinot dīzeļdegvielas pieņemšanu. 

4.3. Pārdevēja pienākums ir reizē ar piegādi nodot Pircējam visus nepieciešamos pavaddokumentus saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

       

5. Pušu atbildība 
5.1. Pārkāpjot šī līguma 4.1.punktā noteikto dīzeļdegvielas piegādes termiņu, vai šī līguma 5.5.punktā 

noteikto dīzeļdegvielas apmaiņas termiņu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0.1 % apmērā no 

savlaicīgi nepiegādātās dīzeļdegvielas vērtības, par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no 

savlaicīgi nepiegādātās dīzeļdegvielas vērtības . 

5.2.  Samaksas kavējuma gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1 % apmērā no laikā 

nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no savlaicīgi nenomaksātās 

summas. 

5.3. Termiņa kavējuma gaidījumā šajā līgumā noteiktais līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas 

nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības 

tiek izpildītas. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes. 
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5.5. Gadījumā, ja piegādātās dīzeļdegvielas kvalitāte neatbilst šī līguma 1.2.punktā atrunātajai dīzeļdegvielas 

kvalitātei, Pārdevējam piecu darba dienu laikā pēc Pircēja pretenzijas saņemšanas jāapmaina tā uz 

kvalitatīvu dīzeļdegvielu, kā arī jāsedz tādejādi Pircējam nodarītie zaudējumi. 

 

6. Nobeiguma noteikumi 
 6.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo līgumu, ko nevar noregulēt starp līgumslēdzējām Pusēm pārrunu ceļā, 

izšķirami tiesā atbilstoši LR likumdošanas aktiem. 

 6.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 

6.3. Šis līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses un ir spēkā līdz 

līgumslēdzēju Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei. 

 6.4. Visi šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti rakstveidā un ja 

tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvarotu personu pārstāvji. 

6.5. Ja līgumsaistības netiek izpildītas, otrai Pusei ir tiesības lauzt līgumu bez iepriekšējas otras Puses 

brīdināšanas. 

 6.6. Līgums sastādīts  divos eksemplāriem un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai Pusei.  
 

Pušu rekvizīti : 

 

 

Pārdevējs:                                                               Pircējs: 

 

 

Pušu paraksti : 

 

 

Pārdevēja vārdā ____________________             Pircēja vārdā  _________________ 

                                      (……………..)                                                 (I.Akulovs) 
 

 


