
 
………………………………………….   …………………………………………. 
Jānis Ozoliņš       
SIA “AUTO KADA” valdes loceklis 

 
 

LĪGUMS Nr. ___________ 
 

Rīgā, 20__. gada __ . _______________ 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTO KADA ”, valdes locekļa Jāņa Ozoliņa personā, turpmāk saukts „Pārdevējs” no vienas puses, un 

 
__________________________________________________________, kuru pārstāv _______________________________________________________ 
turpmāk saukts “Pircējs” no otras puses, abas turpmāk sauktas – “Puses”, noslēdza šo Līgumu par sekojošo: 

1. LĪGUMA  PRIEKŠMETS 
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk preces, turpmāk sauktas Prece, 

atbilstoši Pārdevēja Specifikācijai (Preču pavadzīme-rēķins, turpmāk 
tekstā – Specifikācija). 

1.2. Pārdošana tiek veikta atbilstoši Pircēja vai tā pilnvarota pārstāvja 
(turpmāk tekstā – Pircējs), pasūtījumam, kas ir saskaņots starp pusēm. 
Jebkura Pārdevēja izrakstīta Specifikācija, kas saskaņā ar šī līguma 
nosacījumiem ir pieņemta no Pircēja puses ir šī līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 

1.3. Par Preču pasūtījumu tiek uzskatīta Pārdevējam nodota informācija no 
Pircēja, par tam nepieciešamo preces sortimentu, daudzumu, piegādes 
vietu un laiku.  

2. CENA, SORTIMENTS UN LĪGUMA SUMMA 
2.1. Preces sortiments, daudzums, cenas, atlaides ir norādītas Pārdevēja 

Specifikācijā, vadoties pēc iepriekš saskaņotā pasūtījuma.  
2.2. Līguma kopējo summu veido visu preču partiju (Pārdevēja izrakstīto un 

Pircēja pieņemto Specifikāciju), kuras pasūtījis Pircējs šī Līguma 
darbības laikā, sasummētā vērtība. 

3. PRECES PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 
3.1. Pircējam saņemot Preci tās saņemšana ir obligāti jāapliecina ar savu 

parakstu, kas arī tiek uzskatīts par Preces piegādes datumu.  
3.2. Preces atbilstību Specifikācijā norādītajam Pircējs, tā pārstāvis, 

apstiprina ar savu parakstu. 
3.3. Ja Preces pieņemšanas laikā tiek konstatēta nekvalitatīva vai bojāta 

Prece, tā tiek atdota Pārdevējam, par šo faktu sastādot aktu. Prece tiek 
apmainīta termiņā, par kuru Puses vienojas. 

4. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA 
4.1. Apmaksu par Preci veic Pircējs, pārskaitot pilnu Specifikācijā norādīto 

summu uz Pārdevēja šajā līgumā norādīto bankas kontu ___ dienu laikā 
no Specifikācijas sastādīšanas un Preču saņemšanas dienas.  

4.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Pārdevēja kontā vai kasē 
tiek ieskaitīta Specifikācijā norādītā summa un par to liecina izdruka no 
Pārdevēja bankas. 

4.3. Atbildība par Preces saglabāšanu, viss risks par Preces bojājumu, 
zaudējumu vai bojāeju pāriet Pircējam no Specifikācijas parakstīšanas 
brīža. 

4.4. Īpašumtiesības uz Preci Pircējam pāriet tikai ar Preces partijas apmaksas 
brīdi pilnā apmērā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Līdz īpašuma 
tiesību pārejas brīdim Pircējam nav tiesību Preci atsavināt, ieķīlāt vai 
citādi apgrūtināt.  

5. PRETENZIJAS   
5.1. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs Pārdevējam var izteikt viena 

kalendārā mēneša laikā no Preces saņemšanas dienas. Iespējamās 
pretenzijas neatbrīvo Pircēju no samaksas veikšanas pienākuma, 
saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un termiņiem, par saņemto Preci. Šis 
līguma punkts neatceļ saņemtās Preces izgatavotāja (ražotāja) garantiju. 

5.2. Pretenzijas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, Pusēm, to 
pārstāvjiem, jāizskata ne ilgāk kā 10 dienu laikā no pretenzijas 
saņemšanas dienas. 

6. PUŠU PIENĀKUMI 
6.1. Puses šim Līgumam pievieno: 

- dokumentu, kurš apliecina Pircēja rīcības spējīgās un paraksta 
tiesīgās personas; 

- identificētu personu sarakstu, kas ir tiesīgas saņemt Preci; 
6.2. Pircējs ir atbildīgs par augstāk minēto datu nodošanu, likviditāti un 

izmantošanu likumisku mērķu nodrošināšanai atbilstoši ES Regulai 
2016/679. 

6.3. Glabāt un neizpaust Pircējam piešķirtās pieejas tiesības Pārdevēja E-
komercijas modulim, kā arī tur norādīto informāciju, 3. personām.  

6.4. Ja Pircēja uzņēmuma juridiskā adrese vai statuss Līguma darbības laikā 
mainās, Pircēja pienākums ir 3 dienu laikā informēt Pārdevēju par šo 
faktu. Šī darbība kā pienākums ir arī Pārdevējam. 

7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA 
7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to, 

vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts LR tiesu 
instancēs atbilstoši LR likumdošanai. 

7.2. Par maksājuma termiņa neievērošanu, kurš norādīts Līguma 4.1.punktā, 
Pircējs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās 
summas, par katru nokavējuma dienu. 

7.3. Maksājuma termiņa neievērošanas gadījumā, Pircēja pienākums ir 
rakstiski par to informēt pārdevēju 2 nedēļu laikā, norādot paredzamo 
parādu dzēšanas laiku.   

7.4. Par 6.3 punktā norādīto pienākumu neievērošanu, Pircējs maksā 
līgumsodu 500EUR apmērā un zaudē pieejas tiesības Pārdevēja  E-
komercijas modulim.    

7.5. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par apstākļu iestāšanos, kad 
līgumu nav iespējams izpildīt 3. personu rīcības dēļ un jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu veidošanos, 
izpildot šo Līgumu. 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas 

līgumslēdzējas Puses, un ir spēkā nenoteiktu laiku.   
8.2. Jebkura Puse var šo līgumu izbeigt 1 mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot 

otru Pusi, pirms tam izpildot savas saistības, kas izriet no šī līguma.  
8.3. Ar šī līguma parakstīšanu Pircējs apliecina un apņemas šī līguma 

darbības laikā apmaksāt no Pārdevēja saņemto, izrakstīto, preci. 
Gadījumā, ja jebkādu iemeslu dēļ tas nav izdarīts, Pircējs apliecina, ka 
parādu par no Pārdevēja saņemto Preci dzēsīs ar savas uzņēmējdarbības 
aktīviem vai parāds tiks dzēsts ar Specifikāciju vai šī līguma 
parakstījušās  personas privāto mantu (to realizējot). 

8.4. Ar šo līgumu pielīgtais ir saistošs Pušu saistību, tiesību, pārņēmējiem.  
Pārdevējam ir tiesības, ņemot vērā Civilprocesa likuma 77.p., savas 
tiesības un pienākumus attiecībā pret Pircēju nodot trešajai personai. 

8.5. Gadījumā, ja Pircējs šī līguma darbības laikā kļūst par maksātnespējīgu, 
Pārdevējam radies debitora parāds tiek dzēsts ņemot vērā līguma 8.3.p.. 

8.6. Jebkuras šī līguma izmaiņās ir spēkā tikai pēc savstarpējas rakstiskas 
vienošanās. Jebkurš vienas Puse sūtījums otrai Pusei tiek uzskatīts par 
saņemtu 5 (piektajā) dienā kopš ierakstītā sūtījuma nosūtīšanas dienas.  

8.7. Šis Līgums ir divos eksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram. 
Abiem eksemplāriem piemīt vienāds juridisks spēks. 

9. INFORMĀCIJAS APMAIŅA 
          Atzīmēt, ja nevēlaties e-pastā saņemt informāciju par AUTO KADA 
jaunumiem un īpašiem piedāvājumiem. 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
PĀRDEVĒJS      PIRCĒJS  
SIA “AUTO KADA”     _____________________________________________________ 

VRN: 40003275846     VRN: ________________________________________________ 

Adrese: Kaibalas iela 16, Rīga, LV -1035   Adrese: ______________________________________________ 

Banka: AS SEB Banka     Banka: _______________________________________________ 

Konts EUR: LV18UNLA0050016031717   Konts: _______________________________________________ 

Tālr. 67113380, fakss 67113390, e-pasts: info@autokada.lv  Tālr. _______________ e-pasts: ___________________________ 

 
      


