PARAUGS
Pirkuma un pārdevuma līgums
Rīga,

200___.gada __________

Uzņēmums „_________________________”, reģistrācijas Nr.______________, valdes
priekšsēdētāja _______________________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar
statūtiem__________________, (turpmāk – Pircējs), no vienas puses, un
____________________, reģistrācijas Nr.______________, kurš darbojas saskaņā ar
___________________ (turpmāk – Ražotājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi
turpmāk saukti par Līdzējiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets.
1.1. Ražotājs ražo un pārdod Pircējam svaigpienu (turpmāk tekstā – piens), ievērojot
šajā līgumā norādīto piena pārdošanas apjomu kvotas gadā (2.pielikums), kura kvalitāte
atbilst spēkā esošo Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu
nosacījumiem. Pircējs nodrošina piegādātā piena kvalitātes pārbaudi un, ja tā atbilst
Līguma nosacījumiem, pieņem pienu un samaksā par to Ražotājam šajā Līgumā noteiktā
termiņā un kārtībā.
1.2. Piena cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) tiek noteikta „Cenu saskaņošanas
protokolā” (2.pielikums) (turpmāk – Piena cena).
2. Piegādes nosacījumi un norēķinu kārtība.
2.1. Piena kvalitātes pārbaudes izmaksas sedz piena Pircējs, bet, ja tiek veikta atkārtota
pārbaude, par tām maksā piena Ražotājs.
2.2. Par piegādāto pienu Pircējs maksā Ražotājam 2.pielikumā noteikto Piena cenu.
2.3. Par iepriekšējā dekādē pieņemto pienu Pircējs pārskaita Piena cenu Ražotāja
norādītajā kontā ____ darba dienu laikā pēc dekādes beigu datuma.
2.4. Ja Pircējs par piegādāto pienu nesamaksā noteikto Piena cenu vai nesamaksā to
pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar Līgumu, tad Pircējs par katru nokavēto dienu
Ražotājam maksā nokavējuma ____ % (procenti) no nesamaksātās summas.
2.5. Ja Ražotājs pienu Pircējam piegādā ar savu transportu, Līdzēji vienojas par
transporta izmaksām 2.pielikumā.
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3. Līdzēju tiesības un pienākumi.
3.1. Pircēja pienākumi:
3.1.1. pieņemt Līguma 1.1.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošu pienu noteiktā apjomā;
3.1.2. noformēt piena pieņemšanas dokumentus, pavadzīmē norādot tā:
• temperatūru, 0C;
• skābumu, 0T, PH;
• tauku saturu, %;
• olbaltumvielu saturu, %;
• blīvumu, kg/m (20 0C);
3.1.3. piena pieņemšanas brīdī uzņemties atbildību par piena glabāšanas nosacījumiem;
3.1.4. Līguma 2.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā samaksāt Ražotājam par piegādāto
pienu;
3.1.5. samaksāt par visām ar iegādāto pienu saistītajām nepieciešamajām un
normatīvajos aktos noteiktajām laboratoriskajām u.c. pārbaudēm;
3.1.6. rakstiski informēt Ražotāju par Līguma 3.1.5.apakšpunktā veikto pārbaužu
rezultātiem ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc pārbaužu rezultātu saņemšanas dienas;
3.1.7. informēt Ražotāju par Līguma izbeigšanu saskaņā ar šī Līguma 4.1.apakšpunktā
noteikto.
3.2. Pircēja tiesības:
3.2.1. nepieņemt pienu, ja tas neatbilst Līguma 1.1.apakšpunkta nosacījumiem;
3.2.2. nepieņemt pienu, kura kvalitāte, temperatūra un organoleptiskās prasības neatbilst
šī Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem, un par to sastādīt „Neatbilstību aktu”
(1.pielikums).
3.3. Ražotāja pienākumi:
3.3.1. saražot un piegādāt Pircējam pienu, kas atbilst Līguma 1.1.apakšpunkta prasībām
un noteiktajam apjomam;
3.3.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt ganāmpulku, saņemt piena kvotu un
iesniegt Pircējam v/a „Lauksaimniecības datu centrs” izziņas kopiju;
3.3.3. ja piegādātais piens neatbilst šī Līguma nosacījumiem, ar Pircēju vai tā pilnvaroto
pārstāvi nekavējoties sastādīt un parakstīt „Neatbilstību aktu” (1.pielikums), kurā norāda
sniegtā Līguma priekšmeta neatbilstību šim Līgumam. „Neatbilstību akts” kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
3.3.4. informēt Pircēju par Līguma izbeigšanu saskaņā ar šī Līguma 4.1.apakšpunktā
noteikto.
3.4. Ražotāja tiesības:
3.4.1. par piegādāto pienu noteiktā laikā un apmērā saņemt maksājumus no Pircēja;
3.4.2. izlietot savu piena kvotu un veikt darījumus ar piena kvotām;
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3.4.3. izceļoties strīdam par piegādātā piena kvalitāti, Ražotājam ir tiesības veikt
neatkarīgu piena kvalitātes pārbaudi.
3.5.Ražotāja un Pircēja atbildība:
3.5.1. Katrs Līdzējs ir atbildīgs par otram Līdzējam nodarītiem zaudējumiem, ja tie
radušies pirmā Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo
personu darbības vai bezdarbības, tostarp rupjas neuzmanības, ļauna nolūka vai
nolaidības dēļ.
3.5.2. Ja nepieciešams, Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji var rīkot kopīgas sanāksmes.
Sanāksmes rīko, pamatojoties uz viena Līdzēja vai tā pilnvarotā pārstāvja rakstisku
ierosinājumu, ko iesniedz otram Līdzējam vai to pilnvarotajam pārstāvim, un tās sasauc
5 (piecu) darba dienu laikā pēc ierosinājuma iesniegšanas otram Līdzējam. Sanāksmes
laikā Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji konstatē vajadzības un mērķus, un vienojas par
to, kā apmierināt vajadzības un sasniegt mērķus. Pēc sanāksmes tiek sagatavots
protokols, ko paraksta abi Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji un kas ir saistošs abiem
Līdzējiem Līguma izpildē un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Līguma laušana.
4.1. Līgumu var lauzt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties jebkurā laikā. Viens
Līdzējs otru Līdzēju par to rakstiski informē _________________ iepriekš. Šī rakstiskā
vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.2. Pircējam ir tiesības ierosināt grozījumus cenu saskaņošanas protokolā, rakstiski par
to informējot Ražotāju vienu mēnesi iepriekš. Ja Ražotājs neparaksta
________________ laikā Pircēja ierosinātos grozījumus cenu saskaņošanas protokolā,
uzskata, ka līgums ir lauzts.
4.3. Ražotājam ir tiesības ierosināt grozījumus cenu saskaņošanas protokolā, rakstiski
par to informējot Pircēju vienu mēnesi iepriekš. Ja Pircējs neparaksta ______________
laikā Ražotāja ierosinātos grozījumus cenu saskaņošanas protokolā, uzskata, ka līgums ir
lauzts.
4.4. Ražotājs ir tiesīgs vienpersoniski lauzt Līgumu, ja Pircējs vairāk nekā 30 kalendārās
dienas kavē Līguma 2.3.apakšpunkta izpildi. Līguma vienpersoniska laušana neatbrīvo
Pircēju no Līguma 2.3. un 2.4.apakšpunktā noteikto saistību izpildes.
4.5. Pircējs ir tiesīgs vienpersoniski lauzt Līgumu, ja Ražotājs piegādā pienu, kas
neatbilst Līguma 1.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām, un nenovērš konstatētos
trūkumus normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
4.6. Ja piegādātajā pienā konstatētas inhibitorvielas vai citas neitralizējošas vielas, piens
tiek nogādāts atpakaļ Ražotājam un transportēšanas izmaksas sedz Ražotājs. Piena
pieņemšana tiek pārtraukta un Ražotājs veic piena kvalitātes rādītāju atkārtotu pārbaudi
saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. Ja piena kvalitātes pārbaužu
rezultāti ir negatīvi, tad piena piegāde tiek atjaunota, bet, ja tie ir pozitīvi, Līgums tiek
lauzts.
3

5. Līguma grozīšana, papildināšana un spēkā stāšanās.
5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā (uz noteiktu, nenoteiktu laiku
vai kvotas gadu), ar iespēju to Līdzējiem grozīt vai papildināt. Visas Līguma priekšmeta
vai samaksas izmaiņas jāsaskaņo rakstiski, izdarot atbilstošus grozījumus Līgumā.
5.2. Līgumā ietvertos nosacījumus var grozīt vai papildināt, Līdzējiem par to rakstiski
vienojoties.
5.3. Līguma parakstīšanas brīdī jebkuras iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās
par Līguma priekšmetu zaudē spēku.
5.5. Visi Līguma pielikumi un papildinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
5.6. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir atbilstošas pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un
uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas
brīdī nav pilnvarots pārstāvēt Līdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad Līguma
parakstītājs pats kā fiziska persona uzņemas visas Līguma saistības un atbild par Līguma
izpildi ar savu mantu.
5.7. Līdzēji ir iepazīstināti ar Līguma nosacījumiem, pilnībā tos izprot un piekrīt tiem.
6. Nepārvarama vara.
6.1. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir ugunsgrēki, dabas stihijas, kara darbība, masu
nekārtības, ja tie ir ciešā saistībā ar Pircēja un Ražotāja pienākumu izpildi. Iestājoties
šiem apstākļiem Līdzēji no Līguma turpmākas izpildes tiek pilnībā atbrīvoti.
6.2. Apzinoties Līguma priekšmeta iespējamo specifiku, Ražotājs un Pircējs nosaka, ka
par nepārvaramu varu tiek uzskatītas arī govju infekcijas slimības un dzīvnieku
piespiedu likvidēšana. Iestājoties, šī punkta izpratnē, nepārvaramajai varai Ražotājs
___dienu laikā rakstiski paziņo par to Pircējam un uzskata, ka Līgums ir lauzts.
6.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos nekavējoties jāpaziņo otram Līdzējam,
šo informāciju nosūtot arī rakstiski 2 (divu) dienu laikā.
7. Strīdu izšķiršanas kārtība.
7.1. Līdzēji vienojas, ka strīdi tiek risināti pārrunu kārtībā. Ja nepieciešams, tiek
sagatavota rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Ja strīdu Līdzēju starpā par jautājumiem, kas izriet no Līguma, neizdodas atrisināt
pārrunu kārtībā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas,
strīda risināšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.3. Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz _______ (____________)
lapām ar ____ pielikumiem kopā uz ____ (______) lapām, kopā _________
(______________) lapas ar vienādu juridisku spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas
pie Ražotāja, otrs – pie Pircēja.
7.4. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti rekvizīti, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu
darba dienu laikā rakstiski tos paziņo otram Līdzējam.
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8. PUŠU REKVIZĪTI
RAŽOTĀJS:
Uzņēmums „_____________________”
Reģ. Nr. ________________
Juridiskā adrese: __________________
LV______________________
Banka ___________________
Konta nr. ____________________

PIRCĒJS:
Uzņēmums „_____________________”
Reģ. Nr. ________________
Juridiskā adrese: __________________
LV______________________
Banka ___________________
Konta nr. ____________________

(paraksts)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)
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1.pielikums
Līgumam ___________________
NEATBILSTĪBU AKTS
Rīga,

200__.gada ___. ________

Ražotājs _______________ personā, reģistrācijas Nr._________________,
kurš darbojas saskaņā ar ___________ (turpmāk – Ražotājs), no vienas puses,
un Pircējs __________________________________ personā, reģistrācijas Nr.
____________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Pircējs), no otras
puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti par Līdzējiem, sastāda šo
neatbilstību aktu (turpmāk – akts) par 200__.gada __.____ noslēgtā Līguma
Nr. ______________ izpildi.
1. Pircējs ir/nav saņēmis ___________ no Ražotāja pienu _______ apjomā.
2. Pircējs pilnībā nav apmierināts ar Ražotāja saražoto pienu un norāda šādas
galvenās neatbilstības Līguma noteikumiem:
Līguma
Līgumā noteiktais
Piena neatbilstība Līgumā
punkts
vai tā pielikumos
noteiktajam

3. Saskaņā ar Līguma _____. punktu Ražotājam _____ darba dienu laikā no šī
neatbilstību akta saņemšanas brīža ir jāuzlabo, jāpalielina piena _________.
4. Ražotājs, saņemot aktu, novērš akta 2.punktā norādītos trūkumus ____
darba dienu laikā.
5. Ja trūkumu novēršana nav iespējama un Ražotājs nenovērš akta 2.punktā
norādītos trūkumus _________ darba dienu laikā, tad Pircējs Līgumu var
lauzt.
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6. Neatbilstību akts sastādīts uz _____ lapām 2 (divos) eksemplāros – katram
Līdzējam pa vienam eksemplāram – un ir Līguma Nr. _____________
neatņemama sastāvdaļa.
Pircējs
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Ražotājs

2.pielikums
Līgumam ___________________
Cenu saskaņošanas protokols
Rīga,

200__.gada ___. ________

Ražotājs _______________ personā, reģistrācijas Nr._________________,
kurš darbojas saskaņā ar ___________(turpmāk – Ražotājs), no vienas puses,
un Pircējs ______________ personā, reģistrācijas Nr. ___________, kurš
rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Pircējs), abi kopā un katrs atsevišķi
turpmāk saukti par Līdzējiem, sastāda šo piena kvalitātes un satura rādītāju
protokolu (turpmāk – protokols) par 200__.gada __.____ noslēgtā Līguma
Nr.______________ izpildi.
1. Cena par 1t piena, ja kvalitātes rādītāji atbilst šādām prasībām:
Bāzes tauku saturs ___ %
Olbaltumvielu saturs __ %
Baktēriju kopskaits 1ml piena ne vairāk kā 100 000
Somatisko šūnu skaits 1ml piena ne vairāk kā 400 000
samaksa ir _____________Ls/t
Baktēriju kopskaits 1ml piena ne vairāk kā __________tūkstoši
Somatisko šūnu skaits 1ml piena ne vairāk kā ________tūkstoši
samaksa ir ____________Ls/t
Par katru 0,1% tauku saturu virs bāzes ____ % piemaksa ______________Ls/t
Par katru 0,1% olbaltumvielu virs ____ % piemaksa __________________Ls/t

2. Citi piena rādītāji: _____________________________ Ls/t
3. Piegādātā piena daudzums saskaņā ar piešķirto piena piegādes kvotu
_______________ tonnas
4. Piena piegādes izmaksas, ja Ražotājs nodrošina savu transportu
________________Ls/t
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Cenu saskaņošanas protokols stājas spēkā ar 200*.gada ______________un ir
spēkā līdz nākošo grozījumu izdarīšanas brīdim.

Cenu saskaņošanas protokols sastādīts uz _____ lapām 2 (divos) eksemplāros
– katram Līdzējam pa vienam eksemplāram – un ir Līguma Nr.
_____________ neatņemama sastāvdaļa.
Izpildītājs
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Pasūtītājs

