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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Izsolītājs – SIA “Getliņi EKO”, vienotais reģistrācijas numurs Komercreģistrā 40003367816.  

Adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts Ropažu novads, LV-2121; 

konts LV02HABA0551045898344, 

AS „Swedbank” 

kods: HABALV22 

Tālrunis: +371 67317800, e-pasts: info@getlini.lv 

1.2. Izsoles priekšmets – SIA „Getliņi EKO” izaudzētās tomātu Beorange, Haiku RZ, Hakumaru 
un gurķu (turpmāk tekstā – Prece) ražas iegāde.  

1.2.1. Plānotais tomātu ražas apjoms un laiks no 17.10.2022. līdz 31.01.2023.:  

- Beorange (2.šķira) – 5900 kg/nedēļā; 

- Haiku RZ (2.šķira) – 800 kg/nedēļā; 

- Hakumaru (2.šķira)  – 1350 kg/nedēļā. 

1.2.2. Plānotais gurķu ražas apjoms un laiks no 19.09.2022. līdz 23.10.2022.: 

- Gurķi – 45 000 gab./nedēļā; 

- Mazsālītais īsais gurķis (fasēts, nefasēts) – 2000 kg. 

1.2.3. Plānotais gurķu ražas apjoms un laiks no 24.10.2022. līdz 31.01.2023.: 

- Gurķi – 85 000 gab./nedēļā; 

- Mazsālītais īsais gurķis (fasēts, nefasēts) – 2000 kg. 

1.2.4. Preces ražas nodošanas biežums klientam – tomātiem 2 reizes nedēļā (pirmdienas 
un ceturtdienas), gurķiem 5 reizes nedēļā (pirmdien, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, 
piektdiena), mazsālītajam gurķim 1 – 2 reizes nedēļā. 

1.3. Izsoles priekšmeta atrašanās vieta – SIA „Getliņi EKO”, Ropažu novads, Stopiņu pagasts, 
Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121. 

1.4. Izsoles uzvarētāja noteikšanas kritērijs – lielākais nosolīto izsoles soļu skaits. 

1.5. Pretendents – juridiska persona, kas samaksājusi izsoles nodrošinājumu, iesniegusi 
pieteikumu dalībai izsolē un kura pārstāvis ir ieradies uz izsoli. 

1.6. Izsoles dalībnieks – pretendents, kura pārstāvis ir ieradies uz izsoli. 

1.7. Izsolītāja kontaktpersona: Līva Grinfelde tālr. Nr. +371 29950555, e-pasts: 
liva.grinfelde@getlini.lv. 

1.8. Izsoles noteikumu saņemšana – ar noteikumiem var iepazīties un saņemt tos bez maksas, kā 
arī saņemt papildu informāciju ar izsoli saistītos jautājums var SIA “Getliņi EKO”, Kaudzīšu 
ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30, iepriekš 
piesakoties pa tālruni +371 29950555, kā arī SIA “Getliņi EKO” tīmekļvietnē 
http://www.getlini.lv/lv, sadaļā – “Iepirkumi/izsoles”. 

2. Izsoles noteikumi 

2.1. Izsoles norises vieta un laiks – Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, 
LV-2121, administrācijas ēka, 2022. gada 2. septembris plkst. 10:00. 

2.2. Izsoles noteiktās sākumcenas: 

2.2.1. Tomātiem:  

2.2.1.1. 3,30 EUR/kg (trīs eiro un trīsdesmit centi) no līguma noslēgšanas līdz 
30.11.2022.; 

2.2.1.2. 3,55 EUR/kg (trīs eiro un piecdesmit pieci centi) no 01.12.2022. līdz 
31.01.2023.; 

2.2.2. Gurķiem: 

mailto:liva.grinfelde@getlini.lv
http://www.getlini.lv/lv
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2.2.2.1. fasētiem līdz 250g – 0,45 EUR/gabalā (nulle eiro un četrdesmit pieci centi) 
no līguma noslēgšanas līdz 28.10.2022.; 

2.2.2.2. fasētiem līdz 250g – 0,60 EUR/gabalā (nulle eiro un sešdesmit centi) no 
29.10.2022. līdz 30.11.2022.; 

2.2.2.3. fasētiem līdz 250g – 0,95 EUR/gabalā (nulle eiro un deviņdesmit pieci 
centi) no 01.12.2022. līdz 31.01.2023.; 

2.2.2.4. mazsālītam fasētam gurķim – 5,50 EUR EUR/kg (pieci eiro un piecdesmit 
centi) visā līguma darbības laikā; 

2.2.2.5. mazsālītam nefasētam gurķim – 4,20 EUR EUR/kg (četri eiro un divdesmit 
centi) visā līguma darbības laikā; 

2.2.3. Sākumcenas norādītas neskaitot PVN. 

2.3. Līguma slēgšanas tiesības iegūs izsoles dalībnieks kurš nosolīs lielāko izsoles soļu skaitu 
(viena soļa vērtība – 0,05 EUR), kas būs attiecināma katrai izsolāmajai Precei. Izsoles 
uzvarētājs iegūst līguma slēgšanas tiesības uz visām nolikuma 2.2. punktā minētajām daļām. 

2.4. Izsoles nodrošinājums: 

2.4.1. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē iemaksā šo noteikumu 1.1. punktā 
norādītājā Izsolītāja bankas kontā nodrošinājumu EUR 2 000,00 (divi tūkstoši eiro un 
nulle centi). Pretendenta pienākums ir ieskaitīt nodrošinājumu Izsolītāja bankas 
kontā ar tādu aprēķinu, lai līdz izsoles dienai nodrošinājuma summa jau būtu ienākusi 
Izsolītāja bankas kontā; 

2.4.2. Izsoles dalībniekam, kurš nav ieguvis līguma slēgšanas tiesības, vai nav ieradies uz 
izsoli, nodrošinājumu atmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Preces pirkuma – 
pārdevuma līguma parakstīšanas dienas ar Izsoles uzvarētāju. 

2.4.3. Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiks dzēsts no pirmās Preces ražas 
iegādes. 

2.5.Prasības Pretendentam: 

2.5.1. Pretendentam nav ierosināts maksātnespējas process, tas nav pasludināts par 
maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā; 

2.5.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā 

adrese, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

maksājumu parādi. 

2.6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, jāiesniedz šādi dokumenti: 

2.6.1. pieteikums (Noteikumu 1. pielikums), kurā Pretendents: 

2.6.1.1. norāda nosaukumu, adresi, norēķinu konta numuru kredītiestādē; 

2.6.1.2. izsaka vēlmi piedalīties izsolē; 

2.6.1.3. apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt; 

2.6.1.4. apliecina, ka gada laikā līdz pieteikuma dalībai izsolē iesniegšanas dienai 

Pretendenta darbībā nav ierosināts maksātnespējas process, tas nav 

pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā; 

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

juridiskā adrese, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto maksājumu parādi; 

2.6.1.5. apstiprina, ka ir iepazinies ar izsoles priekšmetu, kā arī apzinās, ka norādītais 

kopējais Preces apjoms Līguma darbības periodā nav precīzi nosakāms un ka 

apjoms var būtiski mainīties, kā arī atšķirties no apjomiem, kādi ir fiksēti 

periodā līdz izsoles norisei, kā arī no apjomiem, kādi ir prognozēti Līguma 

darbības laikā, un ka apņemas turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas pret 

Izsolītāju saistībā ar izsoles priekšmetu; 
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2.6.2. dokumenti, kas apliecina pieteikuma parakstītāja kompetences apjomu vai 

pilnvarojumu, ziņas par Pretendenta pilnvarnieku, ja tāds iecelts, un pilnvaru, kas 

apliecina pilnvarnieka tiesības pārstāvēt Pretendentu, kā arī pierādījumus 

Pretendenta atbilstībai Noteikumu 2.5.punkta prasībām; 

2.6.3. pierādījumi par izsoles nodrošinājuma samaksu. 

2.7. Uzsākot izsoli, Izsolītāja pārstāvis sniedz īsu informāciju par izsoles priekšmetu, izsoles 
sākumcenu un izsoles soli. 

2.8. Pēc vispārīgās informācijas sniegšanas Izsolītāja pārstāvis uzaicina izsoles dalībniekus veikt 
solījumus, jautājot izsoles dalībniekiem, vai kāds sola vairāk. 

2.9. Kamēr turpinās pārsolīšana, solītāju solītās cenas Izsolītāja pārstāvis paziņo mutvārdos un 
ieraksta izsoles aktā, norādot solītāja vārdu un uzvārdu. 

2.10. Ja vairāki izsoles dalībnieki reizē sola vienādu solījuma soli un neviens to nepārsola, tad 
Izsolītāja pārstāvim ir tiesības brīvi izvēlēties to izsoles dalībnieku, kuram tiek piešķirts 
minētais solījums, nekavējoties mutiski paziņojot par to izsoles dalībniekiem un izdarot 
atbilstošu ierakstu izsoles aktā.  

2.11. Pārsolīšanai beidzoties, Izsolītāja pārstāvis trīs reizes jautā, vai neviens nesola vairāk. Ja pēc 
trešās reizes neseko pārsolījums, Izsolītāja pārstāvis izdara piesitienu un paziņo, ka 
pārsolījumus vairs nepieņem un izsolāmās Preces ir pārdotas. 

2.12. Izsoles aktā Izsolītāja pārstāvis norāda: 

2.12.1. izsoles dienu un vietu; 

2.12.2. ziņas par Izsolītāju; 

2.12.3. ziņas par izsoles priekšmetu; 

2.12.4. ziņas par izsoles dalībniekiem un to pārstāvjiem; 

2.12.5. izsolē solītās cenas un solītāja vārdu un uzvārdu; 

2.12.6. augstāko nosolīto cenu, nosolītāja vārdu un uzvārdu un/vai nosaukumu, personas 
kodu un/vai reģistrācijas numuru un adresi; 

2.13. Izsoles aktu paraksta izsoles komisijas locekļi, nosolītājs un pēdējais pārsolītais solītājs. 

2.14. Ja izsoles uzvarētājs vai pēdējais pārsolītais solītājs atsakās parakstīt izsoles aktu, tad tas 
zaudē tās tiesības, kuras tas ir ieguvis solīšanas rezultātā un tam netiek atgriezts tā nolikuma 
2.4.1.punktā noteiktais iemaksātais nodrošinājums. 

2.15. Izsole notiek, ja izsoli ierodas ne mazāk kā 1 (viens) izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā 
reģistrēts izsoles dalībnieks. Prece tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles 
dalībniekam, ja viņš veic vismaz viena soļa solījumu.  

 

3. Darbības pēc izsoles 

3.1. Pēc izsoles akta parakstīšanas Izsoles uzvarētāja pienākums ir desmit darba dienu laikā 
parakstīt pirkuma - pārdevuma līgumu (pielikums Nr.2).  

3.2. Ja izsoles uzvarētājs desmit darba dienu laikā neparaksta pirkuma - pārdevuma līgumu, 
saskaņā ar šo noteikumu pielikumā Nr.2 pievienoto līguma paraugu, izsoles uzvarētājs zaudē 
tiesības uz līguma noslēgšanu un tam netiek atgriezts nolikuma 2.4.1.punktā iemaksātais 
nodrošinājums.  

3.3. Ja arī pēdējais pārsolītais solītājs neparaksta pirkuma - pārdevuma līgumu desmit darba 
dienu laikā no brīža, kad viņam paziņots par šādām tiesībām, tad tam netiek atgriezts 
nolikuma 2.4.1.punktā iemaksātais nodrošinājums, kā arī izsole tiek pasludināta par 
nenotikušu. 

3.4. Izsoles uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā pēc pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanas 
jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas ekspromisorisks, Pasūtītāja akceptēts 
galvojums par līguma (saistību) nodrošinājuma galvojumu EUR 100 000,00 (viens simts 
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tūkstoši euro un nulle centi) apmērā (nodrošinājuma galvojuma paraugs pievienots 
Nolikuma pielikumā Nr.3). 

3.5. Izsolītājs patur tiesības jebkurā mirklī pārtraukt darbības, kas vērstas uz izsoles mantas 
izsolīšanu, pirms izsoles to atceļot, vai pēc izsoles atzīstot to par nenotikušu, ja Izsolītājam 
radusies nepieciešamība pašam lietot izsolāmo mantu.  

 
Pielikumā: 

1. Pieteikums par dalību izsolē; 
2. Pielikums: Pirkuma – Pārdevuma līguma projekts; 
3. Pielikums: Nodrošinājuma galvojuma paraugs; 
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Pielikums Nr.1 
Atklātās izsoles noteikumiem 

 
PIETEIKUMS PAR DALĪBU IZSOLĒ 

par SIA „Getliņi EKO” izaudzēto tomātu un gurķu ražas pārdošanu 
__________________ 
vieta, datums 
 
PRETENDENTS _____________________________________ (nosaukums), reģ. 
nr. _________________, juridiskā adrese: ________________________________________________, 
pasta adrese: ______________________________, kuru pārstāv _______________________ (pārstāvja 
amats, vārds un uzvārds) 
 
Pretendenta e-pasta adrese saziņai: _____________________________________, 
Informācija par norēķinu kontu: banka, SWIFT, konta Nr.:____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. piesakās dalībai izsolē par SIA „Getliņi EKO” izaudzēto tomātu un gurķu ražas pārdošanu; 

2. apstiprina, ka pretendents ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un piekrīt tiem; 

3. apliecina, ka gada laikā līdz pieteikuma dalībai izsolē iesniegšanas dienai Pretendenta 
darbībā nav ierosināts maksātnespējas process, tas nav pasludināts par maksātnespējīgu un 
neatrodas likvidācijas stadijā; Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 
atrodas tā juridiskā adrese, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto maksājumu parādi; 

4. apstiprina, ka pretendents ir iepazinies ar izsoles priekšmetu, kā arī apzinās, ka tomātu un 
gurķu ražas apjoms līguma darbības periodā nav precīzi nosakāms un ka tas var būtiski 
mainīties no apjomiem, kādi ir prognozēti līguma darbības laikā, un ka apņemas turpmāk 
neizvirzīt nekādas pretenzijas pret Izsolītāju saistībā ar izsoles priekšmetu; 

5. apliecina, ka gadījumā, ja izsoles komisija atzīs pretendentu par izsoles uzvarētāju, 
pretendents noslēgs ar Izsolītāju līgumu par Preces pirkšanu atbilstoši līguma projektam 
(Noteikumu 2. pielikums). 

 
_____________________________________ 
Pretendenta pārstāvja paraksts un tā atšifrējums 
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PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 
(par SIA „Getliņi EKO” izaudzēto tomātu un gurķu ražas iegādi) 

 
Ropažu novads, Rumbula 2022.gada __. septembrī 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, tās 

valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts PĀRDEVĒJS, no 

vienas puses, un 

<Izsoles uzvarētāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās 

personas amats, vārds, uzvārds> personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts PIRCĒJS, no otras 

puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem vai līdzēju, noslēdz līgumu par SIA „Getliņi 

EKO” izaudzēto tomātu pirkšanu: 

1.  LĪGUMA  PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk SIA „Getliņi EKO” izaudzēto tomātu Beorange, 
Haiku RZ, Hakumaru un gurķu (turpmāk tekstā – PRECE) ražu. 

1.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz pilnīgai LĪDZĒJU saistību 
izpildei: 

1.2.1. Plānotais tomātu ražas apjoms un laiks no 17.10.2022. līdz 31.01.2023.:  

- Beorange (2.šķira) – 5900 kg/nedēļā; 

- Haiku RZ (2.šķira) – 800 kg/nedēļā; 

- Hakumaru (2.šķira)  – 1350 kg/nedēļā. 

1.2.2. Plānotais gurķu ražas apjoms un laiks no 19.09.2022. līdz 23.10.2022.: 

- Gurķi – 45 000 gab./nedēļā; 

- Mazsālītais īsais gurķis (fasēts, nefasēts) – 2000 kg. 

1.2.3. Plānotais gurķu ražas apjoms un laiks no 24.10.2022. līdz 31.01.2023.: 

- Gurķi – 85 000 gab./nedēļā; 

- Mazsālītais īsais gurķis (fasēts, nefasēts) – 2000 kg. 

1.3. Preces ražas nodošanas biežums klientam – tomātiem 2 reizes nedēļā (pirmdienas un 
ceturtdienas), gurķiem 5 reizes nedēļā (pirmdien, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, 
piektdiena), mazsālītajam gurķim 1 – 2 reizes nedēļā. 

2. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA 

2.1. PRECES cena tiek noteikta saskaņā ar 2022. gada 2. septembra Izsoles rezultātiem 
noteikto pārdošanas maksu: 
2.1.1. tomātiem _____ EUR/kg (_____eiro _____centi) no līguma noslēgšanas līdz 

30.11.2022.; 

2.1.2. tomātiem _____ EUR/kg (_____eiro _____centi) no 01.12.2022. līdz 31.01.2023. 

2.1.3. gurķiem fasētiem līdz 250g - ______ EUR/gabalā (_____eiro _____centi) no līguma 
noslēgšanas līdz 28.10.2022.; 

2.1.4. gurķiem fasētiem līdz 250g - ______ EUR/gabalā (_____eiro _____centi) no 
29.10.2022. līdz 30.11.2022.; 

2.1.5. gurķiem fasētiem līdz 250g - ______ EUR/gabalā (_____eiro _____centi) no 
01.12.2022. līdz 31.01.2023.; 

2.1.6. mazsālītam fasētam gurķim – ____ EUR EUR/kg (_____eiro _____centi) neskaitot 
PVN, visā līguma darbības laikā; 
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2.1.7. mazsālītam nefasētam gurķim – ____ EUR EUR/kg (_____eiro _____centi) neskaitot 
PVN, visā līguma darbības laikā; 

2.2. Nestandarta ražas PRECES cena (50 % no standarta cenas) tiek noteikta saskaņā ar 
2022. gada 2. septembra Izsoles rezultātiem noteikto pārdošanas maksu, neskaitot PVN.  

2.3. PIRCĒJS apņemas Līguma 2.1. un 2.2. punktos noteikto samaksu veikt 20 (divdesmit) 
dienu laikā pēc kārtējās PRECES pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 

2.4. Visus maksājumus kas saistīti ar PRECES transportēšanu pēc tās nodošanas PĀRDEVĒJA 
teritorijā sedz PIRCĒJS. 

2.5. Par jebkuru ar šo Līgumu noteikto maksājumu samaksas termiņa neievērošanu PIRCĒJS 
maksā PĀRDEVĒJAM nokavējuma procentus 0,5 % (puse procenta) apmērā no kopējās 
maksājumu summas par katru nokavējuma dienu. 

2.6. Visi šajā līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad maksājuma 
summa ir pilnā apjomā nonākusi PĀRDEVĒJA norādītajā bankas kontā. 

3. PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

3.1. PĀRDEVĒJS apliecina PIRCĒJAM par to, ka pārdodamā PRECE nav nevienam citam 
atsavināta, nav ieķīlāta, strīdā un zem aizlieguma nestāv, nav apgrūtināts ne ar kāda veida 
parādiem, saistībām vai cita veida ierobežojumiem.  

3.2. PIRCĒJS apņemas pildīt ar šo līgumu tam uzliktos pienākumus. 

3.3. LĪDZĒJI ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī 
vienam LĪDZĒJAM ir pienākums atlīdzināt otram LĪDZĒJAM radītos zaudējumus, kas 
radušies darbības vai bezdarbības rezultātā. 

3.4. PĀRDEVĒJS patur tiesības nenodot PIRCĒJAM noteikto PRECES apjomu ja izaudzētā 
PRECE ir bojāta vai pastāv iespējamība par tās neatbilstību LR un ES direktīvās noteiktiem 
standartiem. Papildus šādā gadījumā, PĀRDEVĒJS neatlīdzina PIRCĒJA iespējamos 
zaudējumus. 

3.5. PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM tikai to PRECES daļu, kas nav nepieciešama paša 
PĀRDEVĒJA  veikalam. Šajā gadījumā, ja PIRCĒJAM pārdodamās preces apjoms neatbilst 
LĪGUMA 1.2.punktā noteiktajam apjomam, PĀRDEVĒJS neatlīdzina PIRCĒJA iespējamos 
zaudējumus. 

3.6. Tomāti tiek nodoti PIRCĒJAM nekalibrēti, fasēti vienreizlietojamās kartona kastēs (ar 
nenoteiktu svaru) uz PIRCĒJA piegādātām dezinficētām paletēm.  

3.7. Gurķi tiek nodoti PIRCĒJAM PĀRDEVĒJA piederošajās HDPE materiāla pārtikas produktu 
transportēšanas plastmasas kastēs (50 gabali kastē) uz PIRCĒJA piegādātām dezinficētām 
paletēm. PIRCĒJAM ir pienākums atgriezt PĀRDEVĒJA izsniegtās transportēšanas kastes, 
pretējā gadījumā PIRCĒJAM tiks piestādīts rēķins 6,00 EUR (neskaitot PVN) par katru 
neatgriezto transportēšanas kasti. Transportēšanas kastu atgriešanas ciklam jābūt ne 
garākam kā 21 (divdesmit vien) dienā.  

3.8. PĀRDEVĒJA Līgumā norādītie Preces apjomi un nodošanas termiņi var būt mainīgi. 

4. LĪGUMA SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS 

4.1. PIRCĒJS 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz PĀRDEVĒJAM bankas 
vai apdrošināšanas kompānijas ekspromisorisku PĀRDEVĒJA akceptētu Līguma (saistību) 
nodrošinājuma galvojumu EUR 100 000.00 (viens simts tūkstoši euro un nulle centi) 
apmērā, atbilstoši paraugam (Izsoles nolikuma pielikums Nr.2). 

4.2. PĀRDEVĒJAM ir tiesības prasīt Līguma (saistību) nodrošinājuma galvojuma summas 
izmaksu, ja: 
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4.2.1. PIRCĒJS, atsakās vai kā savādāk neveic, PĀRDEVĒJA, atbilstoši līguma 
noteikumiem, izaudzētās PRECES pirkšanu; 

5. CITI  BLAKUS  NOTEIKUMI 

5.1. Visi apstākļi, kas var kalpot kā LĪDZĒJU atbildības pamats, ir pierādāmi ar rakstveida 
pierādījumu (norēķinu dokumenti, akti, protokoli, utt.) palīdzību, ja lietas izskatīšana nav 
nonākusi tiesvedības procesā. 

5.2. Šis līgums neparedz blakus līgumus, atpakaļpārdevumu vai atpakaļpirkumu. 

5.3. Visi paziņojumi, lūgumi, iesniegumi un citi dokumenti uzskatāmi par  iesniegtiem, ja tie 
nosūtīti kādam no LĪDZĒJIEM ierakstītās vēstulēs vai izsniegti pret parakstu. 

5.4. Līguma grozījumi, papildinājumi ir iespējami pēc LĪDZĒJU rakstiskas vienošanās, kā arī 
citos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos paredzētos gadījumos. 

5.5. Attiecības, kas nav atrunātas šajā līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

5.6. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības LĪDZĒJI risinās savstarpēju sarunu ceļā, bet ja 
vienošanās par strīda atrisināšanu netiks panākta trīs nedēļu laikā no pirmā paziņojuma 
nosūtīšanas brīža, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas 
skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Latvijas 
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.7. Visā pārējā, kas nav atrunāts līgumā, LĪDZĒJI vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem 
normatīviem aktiem. Tulkojot līguma noteikumus, normatīvo aktu kontekstā, prioritāri ir 
līguma noteikumi. 

5.8. Šis līgums kopā ar pielikumu, kā arī visas līguma izmaiņas, kuras būs neatņemama līguma 
sastāvdaļa, ietver visas LĪDZĒJU vienošanās par līguma priekšmetu un aizstāj visas 
iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tiem. 

5.9. Šis līgums ir sastādīts uz __ (_____) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 
pa vienam glabājas pie katra no LĪDZĒJIEM. 

6. LĪDZĒJU  REKVIZĪTI  UN  PARAKSTI 
 

PĀRDEVĒJS: PIRCĒJS: 
<Pārdevēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

<Pircēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 
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Pielikums Nr.2 
Atklātās izsoles noteikumiem 

 
LĪGUMA (SAISTĪBU) NODROŠINĀJUMS (GALVOJUMA PARAUGS) 

izsoles SIA „Getliņi EKO” izaudzētās tomātu un gurķu ražas atklātas pirmās izsoles 
noteikumiem 

 
(Vietas nosaukums), (gads).(datums).(mēnesis) 
 
Mēs, (Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese), 
neatsaucami apņemamies 5 (piecu) dienu laikā no SIA „Getliņi EKO”, reģistrācijas numurs 
40003367816, turpmāk – Pārdevējs, rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
Pircēja nosaukums 

reģistrācijas numurs 

adrese 

(turpmāk – Piegādātājs)  

 

nav izpildījis no <gads>.<datums>.<mēnesis> noslēgtā Pirkuma – pārdevuma līguma (Nr. (līguma 
numurs), turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, par SIA „Getliņi EKO” izaudzēto tomātu un gurķu 
ražas iegādi, atbilstoši Līguma noteikumiem, 

 

neprasot papildus Pārdevējam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pārdevējam EUR 
__________ (______________), turpmāk – Garantijas summa, maksājumu veicot uz pieprasījumā 
norādīto norēķinu kontu. 

 

Pārdevēja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu 
datumā - <gads>.<datums>.<mēnesis>. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pārdevēju, starpniecību. Šajā 
gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka vai apdrošināšanas 
sabiedrība. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām N.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, 
ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 
ar līguma izpildes garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem. 

 
 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 
 


