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LĪGUMS-PASŪTĪJUMS NR.  LBG--/--/-- 
 
Daugavpilī 

2022.gada --. -------- 
 

SIA „L Bizness group”, Reģ. Nr. 41503057572, adrese: „Dzirnavas-39”, Stropi, Naujenes 
pagasts, Daugavpils novads, LV-5413, Latvija, (turpmāk tekstā  „Izpildītājs”), tas valdes 
locekļa Jevgeņija Loiko personā, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem , no vienas puses un  

Pasūtītāja nosaukums, adrese: ------, turpmāk saukts Pasūtītājs, tās pārvaldes vadītāja ----- 
personā, kas darbojas uz ----- pamata, no otras puses, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šo Līgumu par sekojošo:   

 
1. Vispārējie noteikumi. 

1.1.  Izpildītājs apņemas saražot, piegādāt un uzstādīt Mēbeles, un Pasūtītājs apņemas 
saņemt un apmaksāt Mēbeles atbilstoši pasūtījumā noteiktajam sortimentam, 
daudzumam, kvalitātei un termiņam. 

 
2. Līguma priekšmets 

2.1. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja uzdevuma saražot, piegādāt un uzstādīt Mēbeles, ----
--- telpām pēc adreses -------, pamatojoties uz tabulā norādītajām pozīcijām: 

Nr. Nosaukums, apraksts Attēls 
Cena, € 

bez PVN 
21% 

Skaits, 
gab 

Summa, € 
bez PVN 

21% 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.  Piegāde     

 
Kopējais cenas piedāvājums bez PVN 21%, €  

PVN 21%, €  
Kopējais cenas piedāvājums ar PVN 21%, €  

 
2.2. Pasūtītājs apņēmās šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt Izpildītājam par 

Precēm un paveiktajiem uzstādīšanas darbiem. 
2.3. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju laiku, lai varētu piegādāt Preces līgumā noteiktajā 

termiņā. 
3. Līguma summa un apmaksas kārtība. 

3.1. Par Mēbeļu ražošanu, piegādi un uzstādīšanas darbiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 
EUR ---- (Līguma summa ar vārdiem), pievienotās vērtības nodokli 21% - EUR --- 
(summa ar vārdiem), kas kopā sastāda EUR ------ (Līguma summa ar vārdiem). 

3.2. Apmaksa notiek šādā secībā:  
3.2.1. Pasūtītājs, pēc šī līguma parakstīšanas, pārskaita uz Izpildītāja norēķinu kontu 30% / 

50%/ 100% avansa summu EUR ---- (summa ar vārdiem) pēc avansa rēķina 
saņemšanas. 

3.2.2. Atlikusī summa EUR ---- (summa ar vārdiem), tiks pārskaitīta Izpildītāja norēķinu 
kontā, saskaņā ar Izpildītāja izrakstītu pavadzīmi un preču pieņemšanas/nodošanas 
aktu 10 (desmit) darba dienu laikā no tā parakstīšanas brīža. 

3.2.3. Rēķinus un pavadzīmi nosūtīt ------ uz e-pastu: ------- 
 

4. Līguma izpildes termiņš. 
4.1. Izpildītājs garantē izgatavot un piegādāt Preces -- (---dienu laikā pēc avansa uz 

norēķinu konta saņemšanas brīža 
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5. Darbu pieņemšana-nodošana. 
5.1. Preces ir uzskatāmas par nodotām no Izpildītāja puses un pieņemtas no Pasūtītāja 

puses tikai tad, kad ir parakstīta Preču pavadzīme-rēķins. Preces saņemšanas brīdī, 
Pasūtītājs pārliecinās par Preces atbilstību Preču pavadzīmei-rēķinam un kontrolē 
saņemtās Preces kvalitāti. Pasūtītāja paraksts Preču pavadzīmē-rēķinā nozīmē to, ka 
Preces ir pieņemtas jaunas un teicamā stāvoklī, bez atklāti redzamiem defektiem. 
 

6. Pušu atbildība. 
6.1. Puses ir materiāli atbildīgas, ja netiek pildīti šī līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no 

pusēm otras puses dēļ cietusi zaudējumus. 
6.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par mēbeļu ražošanu termiņā, tās kvalitāti, un dod 

garantijas laiku 2 gadi no preču pavadzīmes parakstīšanas brīža.        
6.3. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par 

saviem līdzekļiem, ja tās radušās Izpildītāja nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot 
nekvalitatīvu materiālu, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. 

6.4. Garantija neattiecas uz apzinātiem vai neapzinātiem mehāniskiem vai ķīmiskiem 
bojājumiem, kuri ir radušies Precēm Pasūtītāja vainas dēļ. 

6.5. Ja Pasūtītāju neapmierina pakalpojuma kvalitāte, tad Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam 
pamatotu rakstisku pretenziju, kurā norāda PPR rēķina numuru, defektus un nepilnības, 
kuras ir jānovērš, kā arī nekvalitatīvās produkcijas daudzumu.  

6.6. Saņemot Pasūtītāja pretenziju, Izpildītājs 3 darba dienu laikā vienojas ar Pasūtītāju par 
defektu novēršanas laiku un termiņu. 

6.7. Gadījumā, ja darbu izpildes termiņš tiek kavēts Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir 
tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,2% apmērā no nepadarīto darbu vērtības par 
katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās pasūtījuma summas. 

 
7. Līguma darbības laiks, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība. 

7.1. Vai Līgums stājas spēkā no brīža, kad Izpildītājs saņem punktā 3.1. minētu avansa 
summu uz savu norēķinu kontu un darbojās līdz puses pilnīgi izpildīja šī līguma saistības. 

7.2. Šo Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm rakstiski vienojoties, kas tiek noformēts ar 
pušu vienošanos, kuru pievieno Līgumam un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

7.3. Katra no pusēm ir tiesīga lauzt Līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to otru pusi 5 
(piecu) darba dienu iepriekš, ja netiek izpildītas Līguma saistības. 

7.4. Līguma laušanas gadījumā pusēm jānorēķinās par visām saistībām, kas radušās līdz 
Līguma laušanas dienai. 

7.5. Vienas puses īpašnieka vai īpašuma formas maiņas nevar būt par pamatu Līguma 
izbeigšanai. Līguma izpildīšanas pienākums pāriet pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

 
8. Īpašuma tiesību pāreja. 

8.1. Līguma priekšmeta īpašuma tiesības pāriet no Izpildītāja Pasūtītājam ar brīdi, kad 
Izpildītājs saņem šī Līguma-pasūtījuma 3.1. punktā minēto summu savā norēķinu kontā. 

 
9. Nepārvaramas varas apstākļi. 

9.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir 
rezultāts tādiem notikumiem kā valsts varas un pārvaldes iestāžu lēmumi, kas tieši 
ietekmē šā līguma izpildi, plūdi, ugunsgrēks, dabas stihijas, streiki, lokauti, sabiedriskie 
nemieri u.c., kas notikuši pēc šā līguma noslēgšanas un iestājušies no pusēm neatkarīgu 
iemeslu dēļ. 

9.2. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama, nekavējoties brīdina otru pusi personīgi, 
telefoniski vai rakstiskā veidā par minēto apstākļu iestāšanos, to prognozējamo ilgumu un 
vienojas par tālāko sadarbības veidu. 

9.3. Ja minēto notikumu vara ilgst vairāk nekā 5 (piecas) dienas, Pasūtītājas ir tiesības prasīt 
Izpildītāju atmaksāt visu pēc šī līguma p.3.1 saņemtu avansa summu. 
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9.4. Nepārvaramas varas notikumu esamību un to pastāvēšanas ilgumu apliecina ar 
kompetentas institūcijas atzinumu. 

 
10. Strīdu izskatīšanas kārtība. 

10.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpējas vienošanās ceļā. Ja 
puses vienošanos nepanāk, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos 
paredzētajā kārtībā. 

 
11. Nobeiguma noteikumi. 

11.1. Puses ir iepazinušās ar šī Līguma saturu. Tas satur pilnīgu pušu vienošanos un to nevar 
mainīt citā kārtībā, kā tikai pusēm rakstiski vienojoties. 

11.2. Šis Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām. 
 

12. Pušu rekvizīti. 
 

Izpildītājs: 
SIA  „L Bizness group” 
Vienotais reģ. Nr.: 41503057572 
PVN kods: LV41503057572 
Jurid. adrese: „Dzirnavas-39”, Stropi, 
Naujenes pag., Daugavpils nov., 
LV- 5413 
N/k konts: LV47RIKO0000083712975 
Banka: A/S “Luminor Bank” 
Bankas kods: RIKOLV2X 
 
 
 
 
SIA „L Bizness group” valdes loceklis 
 
_____________________________ /J. Loiko/ 

Pasūtītājs: 
----- 
 
Maksātājs (rekvizīti norēķiniem) 
---- 
 
Amats  
 
________________________ /V. Uzvārds / 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
 SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 


