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SIA ELME METALL LATVIA Preču pārdošanas standarta nosacījumi 112021 

Šie SIA Elme Metall Latvia (turpmāk tekstā - „EM“ vai „Pārdevējs“) Preču pārdošanas nosacījumi 
(turpmāk tekstā - “Standarta nosacījumi”) ir Pirkšanas un pārdošanas līguma (turpmāk tekstā - 
“Līgums”) un/vai Piedāvājuma (turpmāk saukts par “Piedāvājumu”) neatņemama sastāvdaļa, un 
tie nosaka Pārdevēja un Pircēja savstarpējās tiesības un pienākumus. 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Ja vien EM un Pircējs Līgumā vai tā 
pielikumos nav rakstiski vienojušies citādi, 
tiek piemēroti šie Standarta nosacījumi.  
1.2. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, 
atsauce uz konkrētu punktu, apakšpunktu vai 
pielikumu tiek uzskatīta par atsauci uz šo 
Standarta nosacījumu atbilstošo punktu, 
apakšpunktu vai pielikumu. 
1.3. Šajos Standarta nosacījumos nosaukumi 
tiek izmantoti tikai, lai vienkāršotu atsauces 
veidošanu, un tie netiek ņemti vērā, definējot, 
interpretējot vai ierobežojot šo Standarta 
nosacījumu noteikumus. 
1.4. Ja to pieprasa Līguma un/vai Standarta 
nosacījumu konteksts, vienskaitļa forma 
Standarta noteikumos apzīmē arī daudzskaitli 
un otrādi. 
1.5. No šiem Standarta noteikumiem vai 
tiesību aktiem izrietošo tiesību 
nepiemērošana vai turpmāka piemērošana 
neliecina par atteikšanos no šīm tiesībām vai 
citām tiesībām. Atsevišķa vai daļēja tiesību 
atsavināšana, pamatojoties uz šiem Standarta 
noteikumiem vai tiesību aktiem, neliedz 
turpmāk izmantot šīs pašas tiesības vai citas 
tiesības.  
1.6. Līgumā, Piedāvājumā un Standarta 
nosacījumos norādītās tiesības un pienākumi 
ir kumulatīvi un neizslēdz nekādas tiesības 
vai pienākumus, kas paredzēti tiesību aktos 
vai citādi. 
1.7. Ja kāds no šo Standarta nosacījumu 
noteikumiem izrādās daļēji vai pilnīgi spēkā 
neesošs, nelikumīgs vai neizpildāms, tas 
neietekmē citu šo Standarta nosacījumu 
spēkā esamību, likumību vai izpildāmību. 

Viena vai vairāku šo Standarta nosacījumu 
daļēja vai pilnīga spēkā neesamība, 
nelikumība vai neizpildāmība nekādā veidā 
neietekmē Līguma un/vai Piedāvājuma un/ 
vai Standarta nosacījumu pārējo noteikumu 
spēkā esamību, likumību vai izpildāmību. 
1.8. Katru Standarta nosacījumu punktu 
interpretē kopā ar citiem atbilstošiem 
Standarta nosacījumu un/vai Līguma un/vai 
Piedāvājuma noteikumu punktiem, 
pamatojoties uz Standarta nosacījumu nozīmi 
un mērķi. 

2. Līguma priekšmets 
2.1. EM pārdod un Pircējs pērk Pārdevēja 
piedāvātās preces un pakalpojumus saskaņā 
ar abu Pušu apstirpinātām specifikācijām, 
ievērojot noteikumus, kas izklāstīti Līgumā 
un/vai Piedāvājumā un Standarta 
noteikumos. 

3. Preču pārdošana, pamatojoties uz 
Līgumu vai Piedāvājumu, un to nodošana 
Pircējam  
3.1. Preču pārdošana Pircējam tiek īstenota 
saskaņā ar Līgumu, kuru parakstījis EM 
pilnvarotais pārstāvis no vienas Puses un 
Pircēja pilnvarotais pārstāvis no otras Puses,  
izņemot Standarta nosacījumu 3.2 punktā 
norādīto gadījumu.  
3.2. EM var pārdot, un Pircējs var iegādāties 
produktus un pakalpojumus, neslēdzot 
Līgumu un pamatojoties uz Piedāvājumu, ko 
Pārdevējs nosūta Pircējam rakstiski vai citā 
formā, kas pieļauj tā rakstisku reprodukciju, 
ņemot vērā sekojošo: 
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3.2.1. Piedāvājums, ko EM ir sniedzis 
Pircējam, ir saistošs Pusēm ar Piedāvājumā 
paredzētajiem noteikumiem, kurus EM 
sniedz Pircējam, kad Pircējs pieņem 
Piedāvājumu bez izmaiņām un/vai bez 
papildinājumiem rakstiski vai formā, kas ļauj 
to rakstiski reproducēt, un sniedz to atpakaļ 
Pārdevējam. 
3.2.2. Ar akceptu Pircējs sniedz Pārdevējam 
piekrišanu par preču iegādi ar nosacījumiem, 
kas norādīti iesniegtajā Piedāvājumā. 
3.2.3. Lai saņemtu Piedāvājumu, Pircējs 
iesniedz Pārdevējam pasūtījumu, tajā norādot 
vismaz: 
• iegādājamo preču/pakalpojumu 
nosaukumu, specifikāciju un daudzumu; 
• iegādājamo preču/pakalpojumu piegādes 
noteikumus un nosacījumus; 
• īpašus nosacījumus, ko noteicis Pircējs, t.sk. 
īpašus preču iepakošanas un transportēšanas 
nosacījumus, ja tādi pastāv. 
3.2.4. Šos Standarta nosacījumus 
Piedāvājumam piemēro gadījumā, ja 
Pārdevējs uz tiem atsaucas Piedāvājumā vai, 
ja starp EM un Pircēju tiek parakstīts Līgums.  
3.2.5. Piedāvājumā jāiekļauj šādi 
pamatnosacījumi: 
• Piedāvājuma sagatavošanas datums un 
numurs;  
• Piedāvātāja pilns vārds un amats; 
• uz Piedāvājuma pamata pārdoto preču un/ 
vai pakalpojumu nosaukums, specifikācija, 
daudzums un cena; 
• Piedāvājuma derīguma termiņš; 
• maksājumu nosacījumi;  
• piegādes noteikumi un nosacījumi attiecībā 
uz precēm un/vai pakalpojumiem, kas 
pārdoti, pamatojoties uz Piedāvājumu;  
• citi īpašie nosacījumi, kurus noteicis 
Pārdevējs. 

3.2.6. Atbilstoši preču veidam un/vai 
informācijai, ko Pircējs ir iesniedzis 
Pārdevējam pirms Piedāvājuma 
sagatavošanas, Piedāvājumā iekļautie dati 
var atšķirties no Standarta nosacījumu 
Punktos 3.2.1-3.2.4. (ieskaitot) iekļautajiem. 
3.2.7. Ja vien Piedāvājumā nav norādīts 
citādi, tas ir spēkā septiņas (7) dienas no 
brīža, kad Piedāvājums nosūtīts Pircējam. Ja 
EM minētajā termiņā nesaņem Pircēja 
apstiprinājumu, tiek uzskatīts, ka Pircējs 
Piedāvājumu nav apstiprinājis, un no tā 
neizriet nekādas Pārdevēja vai Pircēja 
tiesības vai pienākumi. 
3.2.8. EM ir tiesības neatkarīgi no iemesla 
atteikties sniegt Piedāvājumu.  
3.2.9. Ja Piedāvājumā ir norādīts, ka uz to ir 
attiecināmi šie Standarta nosacījumi, tad 
Standarta nosacījumos vārdu “Līgums” 
saprot kā “Piedāvājums”, un uz Piedāvājumu 
attiecas Līguma Standarta nosacījumu 
noteikumi. 
3.3. Pārdošanai paredzētās preces Pircējam 
dara pieejamas saskaņā ar FCA Incoterms 
2010 – Rīga, ja vien Puses rakstveidā 
nevienojas citādi. 
3.4. EM var piedāvāt Pircējam transporta 
pakalpojumus un piegādāt preces uz Pircēja 
norādīto vietu šādos gadījumos:  
3.4.1. Ja tiek piegādāta viena preču krava, kas 
pārsniedz divdesmit (20) tonnas pilsētas, kur 
atrodas Pārdevēja noliktava, teritorijā, ar 
Pārdevēja transportu vai transportu, ko tas 
pasūta bez maksas saskaņā ar noteikumiem, 
par kuriem Puses ir vienojušās; 
vai  
3.4.2. Ja tiek piegādāts preču sūtījums , kas ir 
mazāks par divdesmit (20) tonnām, 
izmantojot Pārdevēja transporta līdzekli vai 
transportu, ko tas ir pasūtījis, saskaņā ar 
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transporta pakalpojuma cenu, par kuru 
rakstiski vai formā, kas var būt pavairota, ir 
panākta vienošanās ar Pircēju, saskaņā ar 
noteikumiem, par kuriem Puses ir vienojušās. 
3.5. Pretēji Standarta nosacījumu 3.4. Punkta 
noteikumiem Puses var arī vienoties par 
preču piegādi citādi. 
3.6. Piegādes termiņš ir spēkā un ir saistošs 
Pusēm, ja vien Līgumā norādīto Preču 
piegādi vai pieejamību Pārdevēja noliktavā 
neaizkavē 11.1.-11.3. Punktā (ieskaitot) 
minētie apstākļi, vai trešo personu, tai skaitā 
valsts iestāžu un ierēdņu, darbība vai 
bezdarbība. Pēdējā gadījumā termiņu 
pagarina par noteiktu dienu skaitu, kuru laikā 
Pārdevējs nespēja izpildīt savas saistības pret 
Pircēju Punktu 11.1.- 11.3 (ieskaitot) minēto 
apstākļu vai trešo personu darbības vai 
bezdarbības dēļ.  
3.7. Preču nejaušas pazaudēšanas un 
sabojāšanas risks no Pārdevēja pāriet 
Pircējam pēc Preču īpašumtiesību nodošanas 
saskaņā ar 3.11. Punktu. 
3.8. Preču pašumtiesības pāriet no Pārdevēja 
Pircējam pēc pilnīgas preču apmaksas, ja 
vien Puses Līgumā nevienojas citādi.  
3.9. Pārdevējs nodod preces Pircēja 
pilnvarotajam pārstāvim, kas norādīts 
attiecīgajā Līguma pielikumā. Pēc Pārdevēja 
pieprasījuma Pircēja pārstāvim ir pienākums 
uzrādīt personas apliecinošu dokumentu 
(pasi, autovadītāja apliecību vai ID karti), kas 
atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem un ko 
atzīst Pārdevējs. 
Ja nav personu apliecinoša dokumenta vai tas 
netiek uzrādīts, kā arī, ja persona, kas saņem 
preces, nav iekļauta Pircēja pilnvaroto 
pārstāvju sarakstā, Pārdevējam ir tiesības 
atteikties nodot preces šai personai. 

3.10. Pircējs apstiprina preču īpašumtiesību 
nodošanu ar sava pārstāvja parakstu un 
skaidri salasāmā veidā norādītu vārdu un 
uzvārdu, pēc Pārdevēja pieprasījuma – uz 
preču pavadzīmes, rēķina vai “Piegādes un 
pieņemšanas akta”. 
3.11. Ja preču pārdošanas procesā Pircējs 
nepieņem preces Līgumā norādītajā termiņā 
(termiņos) un vietā, tā ir uzskatāma par 
Pircēja kavēšanos preču saņemšanas procesā. 
Pircēja kavēšanās pieņemt preces neatbrīvo 
to no pienākuma apmaksāt preču vērtību 
Līgumā noteiktajā laikā. Ja Pircējs kavē 
preču saņemšanu, Pārdevējam ir tiesības 
atteikties no Līguma izpildes un pieprasīt 
atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies 
Pircēja kavētas preču saņemšanas dēļ. 
3.12. Gadījumā, ja Pārdevējs uz norādīto 
piegādes vietu preces piegādā kravas 
automašīnās, Pircējam ir pienākums tās 
izkraut ar ātrumu 1 kravas automobilis 
stundā. Ja Pircējs kavē izkraušanu, 
Pārdevējam ir tiesības pieprasīt nokavējuma 
naudu saskaņā ar Pārdevēja cenrādi, kas ir 
spēkā nokavējuma brīdī. 
3.13. Pārdevējs ir tiesīgs apdrošināt preces 
pēc saviem ieskatiem vai pārsūtīt 
neapmaksātus rēķinus kredītiestādei 
(faktorings), ja vien Puses rakstiski 
nevienojas citādi. 

4. Preču atbilstība Līguma noteikumiem 
4.1. EM apstiprina, ka preču kvalitāte atbilst 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām, kā arī prasībām un 
nosacījumiem, kas noteikti preču atbilstības 
sertifikātā un/vai kvalitātes sertifikātā. 
4.2. Saņemot preces, Pircējam ir pienākums 
pārbaudīt to atbilstību Līguma noteikumiem 
un atbilstības sertifikātam un/vai kvalitātes 
sertifikātam. 
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4.3. Pārdevējs atbilstības sertifikātu un/vai 
kvalitātes sertifikātu elektroniskā veidā 
nosūta uz Pircēja Līgumā norādīto e-pasta 
adresi ne vēlāk kā trīs (3) darba dienu laikā 
pēc preču piegādes Pircējam. Par vienu 
attiecīgā dokumenta vienību, pircējs maksā 
apstrādes maksu viena (1) euro (€) apmērā 
par dokumentu. Ja Pircējs vēlas saņemt 
atbilstības sertifikātu un/vai kvalitātes 
sertifikātu papīra formātā, EM to izsniedz par 
maksu. Maksa par drukāta dokumenta 
izsniegšanu ir viens (1) eiro (€) par katru 
lapu. 
4.4. Pieņemot preces, Pircējam ir pienākums 
pārbaudīt to atbilstību noteiktajam veidam, 
daudzumam un apjomam un nekavējoties 
paziņot Pārdevējam par jebkādiem 
trūkumiem, detalizēti aprakstot šādus 
trūkumus un/vai neatbilstību piegādes rēķinā. 
Ja piegādes pavadzīmes nav, trūkumi 
jānorāda jebkurā citā dokumentā, kas 
apstiprina preču nodošanu un pieņemšanu. Ja 
trūkumus un/vai neatbilstību nav iespējams 
noteikt uzreiz pēc preču saņemšanas, Pircējs 
informē Pārdevēju uzreiz pēc trūkuma un/vai 
neatbilstības konstatēšanas, ne vēlāk kā 
septiņu (7) kalendāro dienu laikā pēc preču 
saņemšanas. Pārdevējs apņemas saprātīgā 
termiņā novērst trūkumus vai neatbilstību, 
neradot Pircējam papildu izmaksas, ja vien 
Puses nevienojas citādi. Ja trūkums un/vai 
neatbilstība nav aprakstīta preču pavadzīmē 
vai citā dokumentā, kas apstiprina preču 
nodošanu un pieņemšanu un kuru Pircējs ir 
atdevis Pārdevējam, tiek uzskatīts, ka preču 
īpašumtiesību nodošanas brīdī tās atbilda 
Līguma noteikumiem. Tas attiecas arī uz 
gadījumiem, kad trūkumi vai neatbilstības 
nav aprakstīti pietiekami, lai varētu konstatēt 
un labot šo trūkumu vai neatbilstību. 
4.5. Pārdevējs ir jāinformē par precēm, kas 
neatbilst Līguma noteikumiem. Tas bez 
ierobežojumiem attiecas uz neatbilstību 

atbilstības sertifikātam un/vai kvalitātes 
sertifikātam (slēpti defekti), un tas jāiesniedz 
rakstiski ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) 
kalendāro dienu laikā pēc preču saņemšanas, 
iekļaujot neatbilstības aprakstā pēc iespējas 
vairāk informācijas. Daļējas piegādes 
gadījumā – trīsdesmit (30) kalendārās dienas 
no katras preču daļas saņemšanas dienas.  
4.6. Ja, pamatojoties uz tiesību aktiem, 
precēm ir noteikts cits ražotāja garantijas 
periods, Pircējs paziņo Pārdevējam par 
neatbilstību ražotāja garantijas laikā, 
saprātīgā termiņā pēc neatbilstības 
konstatēšanas vai no brīža, kad Pircējam, 
rīkojoties atbilstoši, būtu vajadzējis to 
konstatēt.  
4.7. Pārdevējam nav pienākuma ņemt vērā 
pretenzijas, kas izteiktas pēc šo Standarta 
nosacījumu 4.5. Punktā noteiktā termiņa 
beigām vai pēc preču garantijas termiņa 
beigām, vai ja tās neiekļauj pietiekami 
precīzu Līguma noteikumu neievērošanas 
aprakstu.  
4.8. Pārdevējam ir pienākums saprātīgā 
termiņā pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas 
novērst apjoma trūkumus un aizstāt preces ar 
trūkumiem, ieskaitot preces, kuras neatbilst 
atbilstības sertifikātam un/vai kvalitātes 
sertifikātam, vai arī samazināt cenu precēm, 
kuras neatbilst Līguma nosacījumiem. Tas 
notiek ar priekšnoteikumu, ka saskaņā ar 4.7. 
Punktu preces tiek atgrieztas Pārdevējam 
tādā pašā formā un stāvoklī, kādas tās bija 
pārdošanas brīdī (t.i., Pircējs tās nav 
sagriezis, saliecis, pārveidojis, metinājis utt.). 
Pārdevēja atbildības robežas ir noteiktas ar 
precēm ar trūkumiem.  

5. Pircēja kredītlimits 
5.1. Atkarībā no Pircēja ekonomiskā un 
finansiālā stāvokļa, kā arī no tā spējas 
savlaicīgi nokārtot rēķinus, Pārdevējs 
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Pircējam var piedāvāt kredītlimitu, kura 
summa tiek norādīta Līgumā. 
5.2. Kredīta limita gadījumā Pārdevējs nodod 
preces Pircējam bez priekšapmaksas. 
5.3. Ja tiek pārsniegts kredītlimits, 
Pārdevējam ir tiesības aizturēt preces un/vai 
pieprasīt avansa maksājumu par precēm. 
5.4. Lai iegūtu un uzturētu kredītlimitu, 
Pircējam ir pienākums ne vairāk kā divas (2) 
reizes gadā pēc Pārdevēja pieprasījuma 
iesniegt Pircēja bilanci un ienākumu 
deklarāciju, kuru uz papīra vai ar 
elektronisko parakstu parakstījis likumīgais 
pārstāvis. Pārdevējs ir tiesīgs izmantot 
saņemto bilanci tikai kredītlimita 
aprēķināšanai, un tam ir pienākums nenodot 
bilanci trešajām personām, un nodrošināt 
bilances satura konfidencialitāti. 
5.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atcelt 
kredītlimitu, ja: 
5.5.1. Pircējs atsakās nodot Pārdevējam 
bilanci šo Standarta nosacījumu 5.4. Punktā 
aprakstītajā veidā; 
5.5.2. Pircējs ir kļuvis maksātnespējīgs vai 
pret to ir ierosināta lieta par reorganizāciju 
vai bankrotu; 
5.5.3. Uzsāktas likvidācijas vai piespiedu 
likvidācijas gadījumā;  
5.5.4. Pircējs ir pārsniedzis kredītlimitu un 
nav samaksājis rēķinu trīsdesmit (30) 
kalendāro dienu laikā no rēķinā norādītā 
maksājuma termiņa; 
5.5.5. Pircējs nav pārsniedzis kredītlimitu, 
bet nav apmaksājis rēķinu sešdesmit (60) 
kalendāro dienu laikā no rēķinā norādītā 
maksājuma termiņa; 
5.5.6. Pircējs vismaz divas (2) reizes ir 
kavējis rēķina(-u) apmaksu un katrs 
kavējums ir pārsniedzis septiņas (7) 
kalendārās dienas; 
5.5.7. Faktūrkreditēšanas uzņēmums ir 
slēdzis kredītlimitu vai atsakās veikt pircēja 

nenomaksāto rēķinu fakturēšanu pircēja 
vainas dēļ;  
5.5.8. Ir arī citi iepriekš neminēti faktori, kas 
liecina, ka Pircējs nespēj izpildīt savas 
saistības pret Pārdevēju.  
5.6. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji 
samazināt Pircēja kredītlimitu, ja Pircēja 
maksātspēja un/vai finanšu rādītāji ir 
pasliktinājušies vai rodas 5.5. Punktā 
norādītie apstākļi, vai, ja tas ir saistīts ar 
faktu, ka faktorings samazina Pircēja limitu. 
5.7. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji 
palielināt Pircēja kredītlimitu, ja Pircēja 
maksātspēja un finanšu rādītāji ir 
uzlabojušies un 5.5. Punktā norādītie apstākļi 
saskaņā ar Pārdevēja pamatotu spriedumu 
nav radušies. 
5.8. Par kredītlimita anulēšanu vai grozīšanu 
Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās 
informē Pircēju rakstiska reproducējama 
ziņojuma veidā. 

6. Maksājumi par precēm 
6.1. Pārdevējs preces pārdod Pircējam 
saskaņā ar cenu(-ām), kas norādīta(-as) 
Līgumā vai Piedāvājumā. 
6.2. Pircējs par precēm maksā saskaņā ar 
rēķinu, kas saņemts no Pārdevēja. Pārdevējs 
sniedz rēķinu Pircējam, nosūtot to uz Līgumā 
norādīto Pircēja e-pasta adresi vai pa pastu uz 
Pircēja pasta adresi, vai arī nododot to 
saņēmēja Pusei pēc preču piegādes. 
6.3. Ja Līgumā nav noteikts cits maksājuma 
termiņš, Pircējam ir pienākums samaksāt 
rēķinu trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā. 
Rēķina apmaksu veic ar bankas 
pārskaitījumu eiro valūtā, uz bankas kontu, 
kuru Pārdevējs ir norādījis rēķinā. Rēķins tiek 
uzskatīts par apmaksātu brīdī, kad  Pārdevējs 
ir saņēmis pilnu rēķinā norādīto summu savā 
bankas kontā.  
6.4. Rēķina maksājuma uzdevumā jānorāda 
Pircēja uzņēmuma nosaukums, rēķina 
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numurs un Pircēja “klienta numurs” un/vai 
Pircēja rēķina atsauces numurs, ja tādi ir. 
6.5. Ja rēķina apmaksas termiņš tiek 
pārsniegts, neskarot citas tiesības, 
Pārdevējam ir tiesības no Pircēja pieprasīt 
nokavējuma procentus ar likmi 0,07%  dienā 
par katru maksājuma kavējuma dienu līdz 
rēķina pilnīgai apmaksai. 
6.6. Ja Pircējs kavē rēķinu apmaksu par 
vairāk nekā trīsdesmit (30) kalendārām 
dienām, Pārdevējam ir tiesības nodot prasību 
pret Pircēju parādu piedziņas uzņēmumiem 
vai jebkurai citai personai, kas ir ieinteresēta 
parāda prasības piegādē. Šajā gadījumā 
papildus iekasētajām izmaksām Pircējs 
apņemas segt arī visas izmaksas, kas tieši vai 
netieši saistītas ar prasības cesiju.  
6.7. Papildus 6.5. Punktam Pārdevējam ir 
tiesības apturēt preču pārdošanu un/vai 
nodošanu Pircējam, kas minētas iepriekš 5. 
Punktā, līdz nokavētā rēķina un nokavējuma 
procentu, kas aprēķināti, pamatojoties uz to, 
pienācīgai apmaksai. Ja Pircējs maksājumu 
kavē vairāk nekā divas (2) reizes, Pārdevējam 
ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, 
neievērojot 8.3. Punktā noteikto iepriekšējā 
brīdinājuma termiņu.  
6.8. Situācijā, kad Pircējs nav sniedzis 
Pārdevējam avansa maksājumu par precēm, 
Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pircējam 
uzrādīt bankas garantiju. Nepieciešamās 
bankas garantijas nesniegšanas gadījumā vai 
gadījumā, ja netiek izpildīti Līgumā 
paredzētie nosacījumi, Pārdevējam ir tiesības 
nepārdot preces un/vai vienpusēji lauzt 
Līgumu, neievērojot iepriekšēja paziņojuma 
termiņu, kas noteikts Punktā 8.3. 
6.9. Pircējs nav tiesīgs pilnībā vai daļēji 
atteikties samaksāt rēķinu, pamatojoties uz 
preces neatbilstību Līguma noteikumiem. Ja 
preces īpašumtiesību nodošanas laikā ir bijusi 
konstatēta preču neatbilstība Līguma 

noteikumiem, Pārdevējs un Pircējs vienojas 
par šādu preču atlīdzināšanu atsevišķi. 
6.10. Ja maksājums nav pietiekams, lai segtu 
visas Pircēja saistības, maksājuma līdzekļus 
atskaita šādā secībā:  
6.10.1. Izmaksas, kas saistītas ar parādu 
piedziņu, ieskaitot “inkasso” un tiesas 
nodevas.  
6.10.2. Zaudējumu atlīdzināšana 
6.10.3. Nokavējuma procenti  
6.10.4. Finanšu intereses (aizdevuma, 
kredītlīnijas vai tamlīdzīgā gadījumā) 
6.10.5. Galvenā pienākuma summa. 

6.11. Pārdodot preci no noliktavas, par 
attiecīgo sertifikātu apstrādi un atlasi tiek 
pievienota maksa katru preces artikulu - cena 
saskaņā ar cenrādi ir viens (1) euro (€) par 
vienību. Pārdodot iepriekš sagatavotas preces 
vai preču sagataves, par attiecīgo sertifikātu 
apstrādi un atlasi tiek pievienota maksa - cena 
saskaņā ar cenrādi ir pieci (5) euro (€) par 
komplektu. Cenas norādītas bez PVN. 

7. Līguma un Standarta nosacījumu 
grozījumi 
7.1. Ja Līgumā nav noteikts citādi, to var 
grozīt ar vienošanos starp Pārdevēju un 
Pircēju, tomēr šādi grozījumi ir spēkā tikai 
tad, ja tie ir izdarīti rakstiski un tos ir 
parakstījušas abas Puses. Tas neattiecas uz 
gadījumiem, kad Līguma noteikumu maiņa 
rodas saistībā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem vai Latvijas Republikas tiesību aktu 
izmaiņām. 
7.2. Viena Puse apsver otras Puses 
priekšlikumu par Līguma grozīšanu 
četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā no 
brīža, kad saņemts priekšlikums grozīt 
Līgumu. Ja iepriekšminētajā laika posmā 
Pārdevējs no Pircēja nav saņēmis rakstiskus 
iebildumus pret Pārdevēja ierosinājumu 
grozīt Līgumu, tiek uzskatīts, ka Pircējs 
piekrīt izmaiņām un tās stājas spēkā. 
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7.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt 
šos Standarta nosacījumus, paziņojot par 
izmaiņām vismaz trīsdesmit (30) kalendārās 
dienas iepriekš. Paziņojumu publicē vai nu 
Pārdevēja tīmekļa vietnē 
https://elmemetall.eu/lv/kontakti/pardosanas
-biroji/elme-metall-latvia vai arī citā 
Pārdevēja noteiktā formātā. Papildus 
informācijai iepriekšminētajā tīmekļa vietnē 
tiek publicēta arī jauna Standarta nosacījumu 
versija un tās spēkā stāšanās datums. Ja 
Pircējs nepiekrīt izmaiņām Standarta 
noteikumos, tam ir tiesības pārtraukt Līgumu 
tādā veidā, kā noteikts Standarta nosacījumu 
8.3. Punktā, izpildot visas saistības pret 
Pārdevēju, ko nosaka Līguma noteikumi.  

8. Līguma darbības termiņš  
8.1. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, 
Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir 
parakstījis gan Pārdevējs, gan Pircējs, un tas 
ir spēkā uz noteiktu viena (1) gada termiņu. 
8.2. Katru reizi Līgums tiek automātiski 
pagarināts uz tādu pašu periodu, ja vien kāda 
no Pusēm vismaz trīsdesmit (30) kalendārās 
dienas pirms Līguma termiņa beigām nav 
nosūtījusi otrai Pusei rakstisku paziņojumu 
par nodomu nepagarināt Līgumu. Šādu 
termiņa pagarinājumu skaits nav ierobežots.  
8.3. Pusēm ir tiesības jebkurā laikā lauzt 
Līgumu, par to vismaz trīsdesmit (30) dienas 
iepriekš rakstiski paziņojot otrai Pusei. 
8.4. Pēc Līguma termiņa beigām vai 
izbeigšanas Pircējam ir jāsamaksā visas 
maksājamās summas ne vēlāk kā Līguma 
spēkā esamības pēdējā dienā. Ja Pircējs 
nepilda iepriekšminētās saistības, 
Pārdevējam ir tiesības nodot savu prasību 
pret Pircēju trešai personai, neievērojot 6.6. 
Punktā noteikto termiņu. 
8.5. Ja vien Līgums neparedz citādi, visas 
summas, kuras Pircējs maksā Pārdevējam, 
tiek atgūtas Līguma spēkā esamības pēdējā 
dienā, neatkarīgi no sākotnējā maksājuma 

datuma saskaņā ar Standarta nosacījumu 8.3. 
Punktu. 
8.6. Līguma termiņa izbeigšanās vai tā 
pārtraukšana neizslēdz tās tiesības un 
pienākumus, kas radušies pirms Līguma 
termiņa beigām vai tā pārtraukšanas. 

9. Domstarpību izšķiršana  
9.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas 
Līguma izpildes procesā, tiek risināti 
draudzīgās sarunās starp Pusēm. 
9.2. Ja Puses nespēj panākt vienošanos, strīds 
saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un 
normatīvajiem aktiem tiek nodots izšķiršanai 
pēc prasītāja izvēles tiesā saskaņā ar 
piekritību vai Baltijas Reģionālajā 
Šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas 
reglamentu un Latvijas Republikas 
likumdošanu, viena šķīrējtiesneša sastāvā pēc 
prasītāja izvēles, tiesvedības valoda – 
latviešu. 

10. Saistības  
10.1. Pārdevējs un Pircējs godprātīgi pilda 
savas līgumsaistības, ievērojot praksi, kas 
attiecas uz šādām biznesa attiecībām, un ar 
pienācīgu rūpību. 
10.2. Puses uzņemas atbildību par tīšu 
saistību neizpildi. Likumā atļautajā apjomā 
un ja vien Puses nav rakstiski vienojušās 
citādi, Pārdevējs nav atbildīgs par netiešiem, 
nejaušiem un sodāmiem zaudējumiem, kas 
nodarīti Pircējam. Neskatoties uz pretējo, 
Pārdevēja vispārējo atbildību vienmēr 
ierobežo piemērojamā Līguma summa. 

11. Nepārvaramas varas apstākļi  
11.1. Līgumslēdzēju saistību neizpilde vai to 
nepienācīga izpilde tiek attaisnota, ja Puse ir 
pārkāpusi saistības nepārvaramas varas 
apstākļu dēļ. Nepārvarama vara ir apstāklis, 
kuru Puse nevarēja ietekmēt, un, kuru, 
pamatojoties uz veselo saprātu, nevarēja 
paredzēt un ņemt vērā Līguma noslēgšanas 
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laikā, bet no kura nevar izvairīties rīkojoties 
atbilstoši, ņemot vērā visus apstākļus un to 
sekas. 
11.2. Pusei, kuras darbība, pildot savas 
saistības saskaņā ar Līgumu, ir traucēta 
nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir 
pienākums rakstiski par to paziņot otrai Pusei 
ne vēlāk kā divu (2) kalendāro dienu laikā no 
šo faktu rašanās dienas un pēc otras Puses 
pieprasījuma jāiesniedz dokuments, kas 
apliecina nepārvaramas varas apstākļus. 
11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme 
ir īslaicīga, Līguma izpildes termiņš tiek 
pagarināts par laika periodu, kas vienāds ar 
periodu, kad nepārvaramas varas dēļ nav bijis 
iespējams izpildīt Līgumā noteiktās saistības. 
Kavēšanās līgumsaistību izpildē 
nepārvaramas varas apstākļu dēļ ir 
pieļaujama līdz deviņdesmit (90) 
kalendārajām dienām, bet ne ilgāk kā eksistē 
faktiskie nepārvaramas varas apstākļi. Ja 
nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk par 
deviņdesmit (90) dienām, Ppusēm ir tiesības 
lauzt Līgumu bez iepriekšēja paziņojuma.  

12. Pilnvarotie pārstāvji 
12.1. Līgums satur to Pircēja pilnvaroto 
pārstāvju sarakstu, kuri ir tiesīgi veikt 
pasūtījumus Pircēja vārdā, saņemt 
informāciju par pasūtījumu un Līguma 
izpildi, saņemt un pieņemt Piedāvājumu no 
Pārdevēja, saņemt preces un iesniegt 
Pārdevējam prasības Pircēja vārdā. 
12.2. Līgumā ir iekļauts arī Pārdevēja 
pilnvaroto pārstāvju saraksts, kuri ir tiesīgi 
pieņemt pasūtījumus, prasības u.c. no Pircēja 
un izteikt piedāvājumus Pircējam. 
12.3. Pārdevēja un Pircēja pilnvaroto 
pārstāvju saraksts saskaņā ar Punktiem 12.1.– 
12.2. tiek noformēts kā attiecīgs Līguma 
pielikums.  

12.4. Puses bez liekas kavēšanās rakstiski 
paziņo viena otrai par izmaiņām pilnvaroto 
personu sarakstā.  
12.5. Pilnvaroto personu pievienošana vai 
izņemšana no attiecīgā pielikuma tiek veikta 
ar rakstveida paziņojumu, ko sniedz Puses 
pilnvarotais pārstāvis vai Puse, kurai ir 
pilnvara, kuras derīgumu var pamatoti 
noteikt Pārdevējs (piemēram, digitāli 
parakstīta). Izmaiņas pilnvaroto Pušu 
sarakstā jāveic nākamajā dienā pēc attiecīgā 
paziņojuma saņemšanas. 

13. Nobeiguma noteikumi  
13.1. Puses sazinās vienkāršā rakstiskā vai 
digitāli parakstītā formā, izņemot 
informatīvos ziņojumus, ko var iesniegt 
formā, kuru var reproducēt rakstiski vai pa 
tālruni, ar nosacījumu, ka Līgumā vai 
Standarta noteikumos nav noteikts citādi. 
13.2. Vienkāršu rakstisku paziņojumu, 
rīkojumu, prasību, grozījumu, pieņemšanu 
utt. formātu, kas norādīts Līgumā un 
Standarta noteikumos, vienmēr ir iespējams 
aizstāt ar elektroniskā paraksta formu, ar 
nosacījumu, ka tas tiks nosūtīts uz 
Līgumslēdzēju pušu e-pasta adresēm, kas 
norādītas Līgumā.  
13.3. Pircējs var sagatavot pasūtījumu, bet 
Pārdevējs - Piedāvājumu formā, kuru var 
reproducēt rakstiski vai pa e-pastu, ar 
noteikumu, ka šāda saziņa notiek caur 
Līgumā noteikto pilnvaroto personu e-pasta 
adresēm.  
13.4. Nododot paziņojumu pret parakstu, tiek 
uzskatīts, ka paziņojums ir saņemts dienā, 
kad saņēmējs to paraksta. Nosūtot 
paziņojumu pa pastu, tiek uzskatīts, ka tas ir 
saņemts datumā, kas norādīts paziņojumā par 
piegādi. Kad paziņojums tiek sūtīts pa e-
pastu, tad tiek uzskatīts, ka tas ir saņemts 
otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 
 13.5. Paziņojumus sūta uz Pušu pasta vai e-
pasta adresēm, kas norādītas Līgumā.  
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13.6. Ja ir mainījušies Līgumā norādītie dati, 
Puse, kuras dati tiek mainīti, bez liekas 
kavēšanās paziņo otrai Pusei par šādām 
izmaiņām. 
13.7. Neskatoties uz pretējo, Pircējam ir 
pienākums Pārdevēju nekavējoties informēt 
par visām izmaiņām, kas saistītas ar datiem, 
kas sākotnēji iekļauti Līgumā vai Pārdevējam 
nosūtītajos dokumentos, kas var ietekmēt 
Līguma saistību pienācīgu izpildi un/vai var 
ietekmēt Pircējam noteikto kredītlimitu. Pēc 
Pārdevēja pieprasījuma Pircējam ir 
pienākums uzrādīt dokumentus, kas 
apstiprina attiecīgās izmaiņas. 
13.8. Līgums, kā arī informācija, ko Līguma 
izpildes laikā viena Puse ir nosūtījusi otrai 
Pusei, izņemot šos Standarta nosacījumus, ir 
konfidenciāla, un Puses apņemas tos bez 
otras Puses iepriekšējas rakstiskas 
piekrišanas neizpaust un nepadarīt pieejamus 
trešajām personām. Šis ierobežojums 
neattiecas uz informācijas atklāšanu, kas 
nepieciešama gadījumos, kas īpaši noteikti 
Latvijas Republikas likumos un tiesību aktos. 
Tas neattiecas arī uz informācijas izpaušanu 
vienas un tās pašas grupas uzņēmumiem 
Komerckodeksa izpratnē, kā arī informācijas 
izpaušanu auditoriem, Pušu juristiem, un 
kredītiestādēm un finanšu institūcijām, ja tās 
arī ievēro pienākumu neizpaust 
konfidenciālu informāciju. Informācijas 
izpaušana trešajai personai, kurai viena no 
Pusēm nodod prasību pret otru Pusi, arī 
netiek uzskatīta par neizpaušanas pienākumu 
pārkāpumu


