
PREČU TIRDZNIECĪBAS LĪGUMS NR.___________ 

 

Rīga, 2022. gada 08. septembri 

1. Daļa. Līguma Puses: 

1.1. Pircējs:  
Vienotais reģistrācijas numurs:  
PVN maksātāja numurs:  
Juridiskā adrese:  
korespondences adrese:  
pārstāvja vārds, uzvārds:  
Pārstāvja amats:  
Pārstāvības pamats:  
Mobilais tālrunis:  
E-pasta adrese:  
Bankas nosaukums:  
Bankas SWFT kods:  
Bankas konta numurs:  
AAL Speciālās lietošanas atļaujas numurs:  

 

un 

1.2. Pirdevējs: SIA AgroPlatforma 
Vienotais reģistrācijas numurs: 43603079818 
PVN maksātāja numurs: LV43603079818 
Juridiskā adrese: Elijas iela 17-4, Rīga, LV-1050 
korespondences adrese: Krasta iela 86-901, Rīga, LV-1019 
pārstāvja vārds, uzvārds: Gatis Bērziņš 
Pārstāvja amats: Valdes loceklis 
Pārstāvības pamats: Statūti 
Mobilais tālrunis: +371 29184881 
E-pasta adrese: info@agroplatforma.lv 
Bankas nosaukums: Swedbank, AS 
Bankas SWFT kods: HABALV22 
Bankas konta numurs: LV51HABA0551045145712 

 

2. Daļa. Līguma priekšmets: 

2.1. Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdot, savukārt Pircējs rezervē, apņemas pieņemt un apmaksāt 
augu aizsardzības līdzekļus, minerālmēslus vai rapšu sēklas materiālus (turpmāk tekstā – Prece, 
daudzskaitlī Preces) saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto Preču pārdošanas pavadzīmi. 

2.2. Puses vienojas, ka šis Līgums attiecas uz visām Pušu parakstītajām Preču pārvietošanas 
pavadzīmēm un/vai Preču pārdošanas pavadzīmēm, ja tādas ir vairākas šī līguma darbības laikā. 

 

  



3.Daļa. Preces apmaksa: 

3.1. Pircējs maksā Pārdevējam par Preci saskaņā ar izrakstīto Preču pārdošanas pavadzīmi līdz 
2023.gada 30.septembrim no Preces piegādes brīža. 

3.2. Ja starp Pircēju un Pārdevēju ir notikuši citi darījumi tad, Pusēm vienojoties, tos iespējams 
izmantot savstarpējam norēķinam par Preci. 

4.Daļa Preces transportēšana un pieņemšana: 

4.1. Preci piegādā Pārdevējs, ja starp pusēm nav cita vienošanās. 

4.2. Pārdevējs ir tiesīgs informēt Pircēju vienu dienu iepriekš par preces piegādi un Pircējs ir atbildīgs 
pieņemt Preci. 

4.3. Ja Pircējs nav pieņēmis rezervēto Preci norunātajā dienā un laikā, Pārdevējs ir tiesīgs piestādīt 
papildus samaksu par transporta izmaksām no Pārdevēja noliktavas līdz Pircēja norādītajai adresei. 

4.4. Tiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir piegādājis Preci, bet Pircējs to ir pieņēmis Pušu noteiktajā piegādes 
vietā, ja uz Preces pārvietošanas pavadzīmes un/vai Preces pārdošanas pavadzīmes ir nosūtītāja un 
saņēmēja paraksts. 

5.Daļa. Pušu atbildības: 

5.1. Katra no Pusēm ir atbildīga par savu no Līguma izrietošo saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 
Līguma pārkāpuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei visus nodarītos tiešos zaudējumus. 

5.2. Ja Pircējs atsakās no piegādātās Preces, tad Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja kompensāciju 
30% (trīsdesmit procentu) apmērā no attiecīgās pasūtītās Preces kopējās cenas vai pieprasīt Pircējam 
pieņemt pasūtītās Preces un nomaksāt visas Preču pārdošanas pavadzīmes 3.1. punktā noteiktajā 
termiņā. Prece tiek uzskatīta par pasūtītu, ja Pircējs ir veicis pasūtījumu pie Pārdevēja pilnvarotās 
personas vai AgroPlatforma interneta veikalā pēc elektroniskās adreses: www.agroplatforma.shop 

5.3. Ja Pircējs kavē 3.1. punktā noteikto maksājumu, Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja un 
Pircējam ir pienākums maksāt Pārdevējam līgumsodu 0.1% (nulle, komats, vienu procentu) apmērā no 
kavētā maksājuma par katru nokavēto kalendāro dienu. 

5.4. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tās rīkojas šajā Preču pārdošanas Līgumā norādīto 
attiecīgo juridisko personu vārdā un uzdevumā, un tām ir šādām darbībām attiecīgs pilnvarojums. Ja 
izrādās, ka šīs juridiskās personas neeksistē vai arī to pārstāvjiem nav šo juridisko personu 
pilnvarojums parakstīt šo Līgumu, bet pašas juridiskās personas neatzīst šīs saistības, uzskatāms, ka 
pārstāvji rīkojušies kā fiziskas personas, kas uzņemas visas attiecīgajā Līgumā noteiktās saistības un 
atbild par to izpildi ar visu savu mantu. 

5.5. Pircējam ir pienākums pēc Pārdevēja pieprasījuma iesniegt augu aizsardzības līdzekļu Speciālās 
lietošanas atļaujas (apliecības) apliecinātu kopiju. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līgumsodu cietušo Pusi no Līguma izpildes pienākuma 



6. Daļa. Piemērojamais likums un strīdu risināšana: 

6.1. Visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet no Līguma, ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie 
normatīvie akti. 

6.2. Puses savstarpējos strīdus un domstarpības cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā 
vienošanās nav panākta 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas 
izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks galīgi 
izšķirts pēc prasītāja izvēles: Starptautiskajā šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu vai 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas nolikumu un 
reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā, vai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.Daļa. Līguma darbības termiņš un grozījumi: 

7.1. Līgums stājas spēkā, kad abas Puses to ir apstiprinājušas ar parakstiem un ir spēkā līdz Pušu 
saistību pilnīgai izpildei. 

7.2. Puses var izbeigt šo Līgumu jebkurā laikā, savstarpēji vienojoties par Līguma izbeigšanas 
noteikumiem. Šajā punktā minētā vienošanās noformējama elektroniski vai rakstveidā un tā stājas 
spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas Puses. 

7.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses izpilda saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanai, ja Puses 
nav vienojušās citādi. 

7.4. Ciktāl Līgumā nav noteikts citādi, visas izmaiņas, papildinājumi un grozījumi Līgumā tiek izdarīti 
elektroniski vai rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties, tiek pievienoti šim Līgumam kā pielikumi un 
stājas spēkā pēc tam, kad tos elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai pašrocīgi parakstījušas 
abas Puses. 

8.Daļa. Nepārvarama vara: 

8.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāma jebkura iepriekš neparedzama ārkārtas situācija 
vai notikums, kam raksturīgas visas norādītās pazīmes:  

8.1.1. Puse nespēj to ar saprātīgiem līdzekļiem paredzēt un ietekmēt; 

8.1.2. Tas traucē Pusei pildīt Līguma saistības; 

8.1.3. To nevar kvalificēt kā Puses pieļautu kļūdu vai nolaidību; 

8.1.4. To var pierādīt vai atzīt kā nepārvaramu, lai gan Puse ir veikusi saprātīgas darbības, mēģinot to 
novērst. 

8.2. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīts: lietus, krusa, sniegs, pērkons, jebkāda augstas vai zemas 
temperatūras iedarbība, saules iedarbība, negaiss, vētra, orkāns, sausums, plūdi, kā arī kukaiņu un 
dzīvnieku nodarītie postījumi, epizootija, ja šiem apstākļiem nav raksturīgas visas Līguma 9.1. punktā 
norādītās pazīmes.  

8.3. Nepārvaramas varas apstākļa pierādīšanas pienākums piekrīt tai Pusei, kura uz to atsaucas. Katrai 
Pusei ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, informēt otru Pusi par nepārvaramas varas 
apstākļu iestāšanos.  

8.4. Nevienai no Pusēm nav jāatlīdzina otrai Pusei nepārvaramas varas apstākļu rezultātā radušies 
zaudējumi. 



9.Daļa. Konfidencialitāte: 

9.1. Pusēm ir pienākums bez otras Puses piekrišanas neizpaust trešajām personām Līguma noteikumus 
un no otras Puses saņemto informāciju, kas saistīta vai izriet no Līguma, izņemot jebkurā no šādiem 
gadījumiem: 

9.1.1. Ja informācija tiek izpausta otras Puses pilnvarotam pārstāvim; 

9.1.2. Ja informācija ir publiski pieejama; 

9.1.3. ja informācija tiek izpausta kompetentajām Latvijas Republikas institūcijām vai citām personām 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.Daļa. Citi noteikumi: 

10.1. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un juridiskās sekas, tās atzīst, ka 
Līgums atbilst viņu gribai. 

10.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošu vai pretlikumīgu, tas 
nekādi neietekmē un neierobežo pārējo šī Līguma noteikumu spēkā esību un izpildīšanas pienākumu. 

10.3. Ciktāl Līgumā nav noteikts citādi, ar šo Līgumu saistīti Pušu paziņojumi un pretenzijas ir 
iesniedzami rakstveidā vai elektroniski un uzskatāmi par pienācīgi iesniegtiem, ja ir nosūtīti ar 
ierakstītu vēstuli vai sūtot uz e-pasta adresi, vai iesniedzot personīgi pret parakstu. 

10.4. Pa pastu nosūtīts ierakstīts sūtījums ir uzskatāms par saņemtu 5. (piektajā) dienā pēc nodošanas 
pasta iestādē nosūtīšanai uz attiecīgo adresi. Pa e-pastu nosūtīts dokuments ir uzskatāms par saņemtu 
nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas. Personīgi pret parakstu iesniegts dokuments ir uzskatāms par 
saņemtu datumā, kad saņēmējs parakstījies par saņemšanu. 

10.5. Visi Līguma pielikumi ar Līgumu saistītās Preču piegādes pavadzīmes un/vai Preču pārdošanas 
pavadzīmes ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

10.6. Līgums stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

10.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 
juridisko spēku. Katrai pusei ir pa vienam līguma eksemplāram. 

11. Daļa. Pušu Paraksti: 

Pircēja vārdā:___________________________________/_______________________________ 

   Paraksts    Vārds, Uzvards 

 

 

Pārdevēja vārdā:_______________________________/_________Gatis Bērziņš_____________ 

   Paraksts 


