
Līgums Nr.MT-ĀN 2014/06 
 

Ādažos       2014.gada _______ 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas 

Nr.40003422041, valdes locekļa  Jura Krūzes personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, 

turpmāk saukts “Pircējs”, no vienas puses un 

Akciju sabiedrība “VIRŠI-A”, reģistrācijas Nr.40003242737, kuru uz statūtu pamata 

pārstāv valdes loceklis Andris Priedītis, turpmāk saukts “Pārdevējs”, no otras puses, 

turpmāk tekstā abi kopā saukti “Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Degvielas 

piegāde SIA „Ādažu namsaimnieks” vajadzībām” (Identifikācijas Nr. ĀN 2014/06) 

rezultātiem noslēdz līgumu par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk degvielu - dīzeļdegvielu un benzīnu Ai-95E 

(turpmāk tekstā „PRECE”) Pārdevējam piederošajās degvielas uzpildes stacijās 

(turpmāk tekstā ”DUS”), kuru saraksts norādīts līguma Pielikumā Nr.1, izmantojot 

Pārdevēja izsniegtas degvielas kartes, turpmāk tekstā ”Kartes”. 

1.2. Pircējs degvielu var iegādāties Pārdevēja DUS 24 (divdesmit četras) stundas 

diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā. 

 

2. Degvielas cenas un samaksas kārtība 

2.1. Šī Līguma darbības laikā iepērkamais PRECES daudzums ir: 5000 (pieci 

tūkstoši) litru Ai-95E benzīna un 15000 (piecpadsmit tūkstoši) litru dīzeļdegvielas  12 

(divpadsmit) mēnešu laikā. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs šī Līguma darbības laikā 

iegādāties PRECI, kuras kopējais daudzums ir mazāks par šajā punktā noteikto. 

2.2. Puses vienojas, ka PRECES cena šī Līguma darbības laikā ir katra atsevišķā 

pirkuma brīdī spēkā esošā publiskā degvielas mazumtirdzniecības cena attiecīgajā 

DUS, kurai piemērota Līguma 2.3.punktā minētā atlaide. 

2.3. Pārdevējs nosaka atlaidi: 4,1% dīzeļdegvielai un atlaidi 4,1% benzīnam Ai-95E 

no degvielas mazumtirdzniecības cenas pirkuma brīdī par 1 (vienu) litru. Atlaide tiek 

atspoguļota ikmēneša rēķinā un pārskatā par veiktajiem norēķiniem. Atlaides šī 

Līguma darbības laikā nevar tikt samazinātas. 

2.4. Samaksa par degvielu tiek veikta ar pēcapmaksu, izmantojot bezskaidras naudas 

norēķinus un Pārdevēja izsniegtas Kartes, kuras Pārdevējs neierobežotā daudzumā bez 

maksas izgatavo un izsniedz Pircējam, pamatojoties uz Pircēja rakstveida 

pieprasījumu. 

2.5. Degvielas iegādes apmaksas veids ir pēcapmaksa ar pārskaitījumu. 

2.6. Pircējs nodrošina samaksu par piegādāto degvielu 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc norēķinu perioda un Pārdevēja rēķina saņemšanas dienas, apmaksājot 

Pārdevēja izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā bankas kontā. 

Pārdevējs rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto degvielu nosūta uz e–pasta adresi: 

namsaimnieks@adazi.lv līdz nākošā mēneša 5. (piektajam) datumam, pievienojot 

pārskatu par katras kartes veiktajiem norēķiniem. 

 

3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Pircējs rakstiski informē Pārdevēju par nepieciešamo Karšu daudzumu un katrai 

kartei piešķiramo kredītlimitu. 

mailto:namsaimnieks@adazi.lv


2 

 

3.2. Pircējam ir tiesības saņemt kompensāciju, iesniedzot rakstisku pretenziju par 

radītajiem zaudējumiem, ja degviela neatbilst kvalitātes prasībām. 

3.4. Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par piegādāto degvielu atbilstoši līgumā 

noteiktajai kārtībai. 

3.5. Pārdevējs savlaicīgi informē Pircēju par jaunām DUS, ja tādas tiek atvērtas. 

 

4. Garantijas 

4.1. Pārdevējs garantē, ka visā līguma darbības laikā piegādājamās degvielas kvalitāte 

atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajām prasībām un izsniegtajā sertifikātā 

norādītajiem parametriem. 

5. Strīdu izskatīšanas kārtība 

5.1. Strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā vai atsevišķu 

punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā, un to atrisinājums tiek noformēts rakstveidā. 

5.2. Ja 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds tiek 

risināts tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Šajā punktā 

noteiktais termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad kāda no abām Pusēm ir saņēmusi 

rakstisku pretenziju. 

 

6. Līguma spēkā stāšanās termiņš, grozīšana un izbeigšana 

6.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā 12 mēnešus. Ja 

Līguma izpildes laikā Pircējam nebūs radušās pamatotas pretenzijas par PRECES 

kvalitāti,  ja Pārdevējs būs godprātīgi pildījis savus pienākumus, ko tas ir uzņēmies 

līdz ar šī Līguma parakstīšanu, kā arī, ja Pārdevējs tam piekritīs, Līgums tiks 

pagarināts par 12 (divpadsmit) mēnešiem. Šajā punktā noteiktā Līguma pagarināšanas 

iespēja un kārtība izmantojama ne vairāk kā divas reizes, kopējam Līguma darbības 

termiņam nepārsniedzot 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus.  

6.2. Jautājumi, ko neregulē šis līgums, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

6.3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja netiek pildīti līguma noteikumi un 

nosacījumi, vai arī Pārdevējs paaugstina degvielas cenas un paaugstinājums nav 

objektīvi pamatots ar vispārējām cenu izmaiņām degvielas tirgū. 

6.4. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš 

rakstiski brīdinot Pārdevēju. 

6.5. Pārdevējs ir tiesīgs lauzt līgumu, par to 40 (četrdesmit ) kalendāra dienas iepriekš 

rakstiski brīdinot Pircēju, ja tas vairāk kā vienu mēnesi kavē maksājumus. 

6.6. Pirms līguma laušanas Pircējs pilnībā norēķinās ar Pārdevēju par piegādāto 

degvielu, un Puses veic citas darbības, lai izbeigtu no līguma izrietošās tiesiskās 

attiecības. 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Pusēm 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no ārkārtēju apstākļu rašanās brīža (dabas 

stihija, ugunsgrēks, plūdi, ražošanas avārijas, valsts vai pašvaldību institūcijas 

lēmums) jābrīdina vienai otru par to iestāšanos, ja tā rezultātā nav iespējams izpildīt 

saistības, kā arī jāiesniedz šo faktu apliecinošs dokuments. 

7.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt, 

ietekmēt un novērst. 



3 

 

7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā vienu mēnesi, jebkura no Pusēm ir tiesīga 

atteikties no savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt 

zaudējumu atlīdzināšanu. 

8. Nobeiguma noteikumi 

8.1. Informācija par šī līguma noteikumiem, nosacījumiem, savstarpējiem 

darījumiem, to apjomu un norēķiniem trešajām personām nav sniedzama, izņemot 

Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētos gadījumus. 

8.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā noslēdzami rakstveidā, apliecināmi 

ar Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem, un noformējami pielikumu veidā, kas kļūst 

par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Katrai no Pusēm ir pienākums rakstiski informēt otru Pusi par rekvizītu un 

adreses maiņu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no rekvizītu un adreses maiņas dienas. 

8.4. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz 3 (trim) lapaspusēm, divos eksemplāros. 

Viens no līguma eksemplāriem glabājas pie Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja. Abiem 

līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

8.5. Līguma parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi: 

8.5.1. Pielikums Nr.1 ”Pārdevējam piederošo DUS saraksts”; 

8.5.2. Pielikums Nr.2 „AS “VIRŠI-A” degvielas karšu izmantošanas noteikumi”. 

 

9. Pušu juridiskās adreses, norēķinu rekvizīti un paraksti. 

Pircējs:       Pārdevējs: 

 

AS “VIRŠI-A” 

Adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, 

Aizkraukles nov., LV-5101 

Reģ. Nr. 40003242737 

Bankas rekvizīti:  

Banka: AS “SEB Banka”  

Kods: UNLALV2X026   

Konts: LV28UNLA0026000404101 

E-pasts: birojs@virsia.lv 

Tālr. 65133677 

 

 

Valdes loceklis                      

 

________________ Andris Priedītis  

 

SIA “ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS” 

Adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., 

LV-2164 

Reģ. Nr.40003422041  

Bankas rekvizīti:  

Banka: AS "Swedbank" 

Kods: HABALV22 

Konts: LV26HABA0551034444055 

E-pasts: namsaimnieks@adazi.lv  

Tālr. 67996660 

 

 

Valdes loceklis                      

 

__________________ Juris Krūze  
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