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PIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________ 
 

Rīga, 2017. gada _____________ 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lasla-2” veikals „EuroBus”, kas reģistrēta LR Komercreģistrā ar 

vienoto reģistrācijas Nr.40003183058, turpmāk tekstā – „Pārdevējs”, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv tās 

veikala direktors Aleksejs Semjonovs, no vienas puses, un  

___________________________________________________, turpmāk saukta „Pircējs”, tas 

______________________________________________________________________________ 

 

abi kopā saukti „Puses”, katrs atsevišķi – par „Pusi”, savstarpēji vienojoties, noslēdz sekojoša satura 

līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”: 

 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pusēm savstarpēji vienojoties par Preces veidu, daudzumu un cenu, Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk auto 

rezerves daļas, auto remonta materiālus un auto aksesuārus saskaņā ar Pārdevēja sortimentu, turpmāk tekstā 

– Prece. 

 

1.2. Preces izsniegšanas vieta ir veikals „EuroBus”, Rīgā, Ganību Dambis 17a, LV-1045. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 
2.1. Pircējs pieņem Preci no Pārdevēja saskaņā ar Preces pavadzīmi un apņemas veikt norēķinus par Preci 

saskaņā ar šī Līguma 3.sadaļu. 

2.2. Pārdevējs pieņem pasūtījumus un izsniedz Preci saņemot parakstu uz Pavadzīmes divos eksemplāros tikai 

Pircēja pilnvarotām personām, kuru saraksts pievienots līgumam  kā pielikums Nr.1. Par visām izmaiņām 

pilnvaroto personu sarakstā Pircējs nekavējoties paziņo rakstveidā Pārdevējam uz līgumā norādītiem 

kontaktiem (pa pastu vai e-pastu) iepriekš informējot par izmaiņām pa tālruni. 

2.3. Kvalitātes prasībām neatbilstošu preci Pārdevējs apmaina pret atbilstošu Preci garantijas termiņā, kas atbilst 

Preces ražotāja vai Importētāja noteiktajam. 

2.4. Domstarpību gadījumā Preces kvalitāti novērtē neatkarīga ekspertīze, kuru izvēlas Pusēm vienojoties. 

Ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kuras vainas dēļ rodas zaudējumi. 

2.5.  Preces nejaušas bojāšanas vai bojāejas risks pāriet Pircējam no brīža, kad Prece uz Preces pavadzīmes - 

rēķina pamata tiek nodota Pircēja pilnvarotajai personai. 

 

3. Norēķinu kārtība 
3.1 Par saņemto Preci Pircējs maksā Pārdevējam 10 dienu laikā pēc Preces saņemšanas.  

3.2 Par Preces saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Prece uz Preces pavadzīmes pamata nodota 

Pircējam. 

3.3 Par termiņā nesamaksāto summu Puses maksā Līgumsodu 0,2% apmērā par katru nokavēto dienu. Puses 

parādu gadījumā otra Puse no kontā ieskaitītās summas vispirms dzēš Līgumsodu un tikai pēc tam 

pamatparādu.  
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4. Citi noteikumi 
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu. Ja neviena no Pusēm 

nepaziņo rakstveidā otrai Pusei par Līguma izbeigšanu ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms šī līguma 

termiņa beigām, Līguma termiņš tiek pagarināts uz katru nākamo kalendāro gadu. 

4.2. Līgums apliecina Pušu vienošanos,  un nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma 

sastāvdaļām. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, ja tās tiks noformētas 

rakstiski un tās parakstīs abas Puses, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

4.3. Parakstot Līgumu, Puses apliecina un garantē, ka persona, kas parakstās attiecīgās Puses vārdā, ir pienācīgi 

pilnvarota parakstīt šo Līgumu, un Līguma parakstīšanas brīdī nepastāv nekādi ierobežojumi, kuri ir vai var 

būt šķērslis Līguma noslēgšanai, vai var būt pamats Līguma atzīšanai par spēkā neesošu, kā arī Līguma 

slēgšana nav pretrunā ar Pušu dokumentiem, kas reglamentē to darbību. 

4.4. Šis Līgums var tikt pārtraukts Pusēm savstarpēji vienojoties. 

4.5. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un 

citas būtiskas informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnīgu 

atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu. 

4.6. Visos jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību 

aktiem. Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt tieši 

šo un šādu Līgumu, ko apliecina parakstot to. Pusēm Civillikuma noteikumi par pirkumu ir zināmi un 

izprotami.  

4.7. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (ugunsgrēks, ūdens plūdi, zemestrīce, kara darbība, valdības 

pieņemtie normatīvie akti), Līgumā paredzētie termiņi tiek attiecīgi pagarināti, vai Līgums var tikt 

pārtraukts. Šajā gadījumā Puses neatbild par nodarītajiem zaudējumiem.  

4.8. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas no šī Līguma vai sakarā ar to, Puses risina savstarpējās vienošanās 

ceļā. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdi par šo Līgumu tiek izskatīti tiesā, atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.9. Pircēja atbildīgā persona par Līguma izpildes un kontroles jautājumiem: 

___________________________________________________________________________ 

Pārdevēja atbildīgā persona par Līguma izpildes un kontroles jautājumiem:  

Aleksejs Semjonovs, tālrunis 26340782, e-pasts: lasla2@inbox.lv 

 

4.10. Šis Līgums sastādīts divos oriģinālos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs -     

   pie Pārdevēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

5. Pušu rekvizīti un paraksti: 
 

Pārdevējs:                 Pircējs: 

SIA „Lasla - 2” 
Juridiskā adrese: Palmu iela 5 - 5, Rīga, LV-1006 

Vienotais reģ.Nr. 40003183058 
Banka: A/S „Meridian Trade Bank” 

Kods: MULTLV2X 

Konts: LV54MULT1010008680140 

Banka: A/S „SWEDBANK” 

Kods: HABALV2X 

Konts: LV68HABA0551038383439 

E-mail: eurobus@inbox.lv 

www.eurobus.lv 

Tālr./fakss: + 371 67346119, 26340782 

 

 

 

SIA „Lasla - 2” veikala „EuroBus”  

direktors 

A.Semjonovs _______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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              Pielikums pie Līguma Nr._______ no ____________      

 

 

 1. Vadītajs : 

 

  ____________________________   talr.____________ fakss _________ 

                

                                                                          mob.t.____________ 

     

  

 2. Pilnvarotas personas preču saņemsanai : 

 

  _____________________________   _______________   ____________ 

                               vārds,uzvards                                      amats                     paraksts 

 

  _____________________________   _______________   ____________ 

 

 

  _____________________________   _______________   ____________ 

 

   

  _____________________________   _______________   ____________ 

 

 

 

 3. Atbildīgā persona norēķiniem (grāmatvedis) : 

 

 

  _____________________________   talr.____________ fakss __________ 

                               vārds,uzvārds     
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