
 
                                                

PIRKUMA LĪGUMS 
Nr. MG__-2013 

 
Rīgā        2013.gada ________________ 
 

                                            (vien. reģ. Nr.                             )        
                                           personā, kurš darbojas                         pamata, 

turpmāk saukta „Pārdevējs” no vienas puses, un  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MEŽA GAĻA”, (vien. reģ Nr. 

40103578964, PVD reģ.Nr.56215), juridiskā adrese „Kadaga 10” - 67, Kadaga, 
Ādažu novads, LV-2103,  turpmāk –Pircējs, tās valdes locekles Ievas Sliedes 
personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji, 
noslēdza šādu pirkuma līgumu, turpmāk – Līgums: 
  

1. Līguma priekšmets 
Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk nomedītu meža dzīvnieku kautķermeņus (turpmāk -
Medījums). 
 

2.Pārdevēja tiesības un pienākumi 
2.1. Pārdevējs apņemas paziņot par Medījumu uz Līgumā norādīto Pircēja tālruni 12 
(divpadsmit) stundu laikā pēc nomedīšanas. 
2.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt medījuma pirmapstrādi un uzglabāšanu līdz tā 
transportēšanai saskaņā ar instrukciju (pielikums Nr.1). 
2.3. Pārdevējs, nododot Medījumu, izsniedz medību licences pasakni. 
 

3. Pircēja tiesības un pienākumi 
3.1. Pircējs apņemas nodrošināt Medījuma transportēšanu no medību vietas uz 
pārstādes uzņēmumu 36 stundu laikā no paziņošanas brīža par Medījumu (Līguma 
2.1.punkts). 
3.2. Pircējs apņemas nodrošināt Medījuma transportēšanu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 
3.3. Pircējs ir tiesīgs nepieņemt Medījumu, ja Pārdevējs nav ievērojis Līguma 
2.2.punkta prasības un Medījums sācis bojāties.  
3.4. Pircējs ir tiesīgs atgriezt un nesamaksāt par Medījumu, ja pārstādes uzņēmums 
konstatējis pārkāpumus Medījuma pirmapstrādē vai uzglabāšanā līdz transportēšanai. 

 
4.Pirkuma maksas samaksas kārtība 

4.1. Pirkuma maksa tiek noteikta saskaņā ar cenrādi (pielikums Nr.2). 
4.2. Pircējs veic samaksu par Medījumu (izņemot Līguma 3.4.punktā minēto 
gadījumu) 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina izsniegšanas dienas. 
4.3. Pārdevējs izraksta rēķinu, pamatojoties uz Līdzēju parakstītu Medījuma 
nodošanas-pieņemšanas  aktu. 
4.4. Par preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu 
uz Pārdevēja  bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

 
 
 
 



 
5.Līguma termiņš un nosacījumi 

 
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2018. gada 
31.augustam. 
5.2. Medījums uzskatāms par nodotu Pircējam no nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas brīža.  
5.3. Pretenzijas par Medījuma kvalitāti Pircējs var iesniegt Pārdevējam 10 dienu laikā 
no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. 
 

6. Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu 
6.1. Par pirkuma nesavlaicīgu apmaksu (izņemot Līguma 3.4.punktā minēto 
gadījumu) tiek noteikta kavējuma nauda 0,2% apmērā no neapmaksātās summas par 
katru nokavēto dienu.  
6.2. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 
radusies ārkārtējas, nepārvaramas varas rakstura apstākļu dēļ.  
6.3. Līdzējs, kurš atsaucas uz līguma 6.2. punktā norādītajiem apstākļiem, par to 
iestāšanos otram Līdzējam paziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, pievienojot 
kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apstiprina šo faktu. 

 

7. Līguma izbeigšanas kārtība 
7.1. Pircējam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot par to 
Pārdevējam, ja Medījumu kvalitāte atkārtoti, vairāk, kā divas reizes, neatbilst Līgumā 
noteiktajām prasībām. 
7.2. Pārdevējam ir tiesības izbeigt Līgumu, 10 dienas iepriekš rakstveidā paziņojot par 
to Pircējam, ja Pircējs pēc atgādinājuma nepilda savas saistības. 

 
8. Pārējie nosacījumi 

8.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai  
abiem Līdzējiem vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās 
protokolu.  
8.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar 
LR normatīvajiem aktiem. 
8.3. Līdzēju domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās 
ceļā. Vienošanās tiek noformētas tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) 
nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar 
tās Reglamentu, latviešu valodā, viena šķīrējtiesneša sastāvā  
8.4. Kontaktpersonas: no Pārdevēja puses -                         , tālrunis: + 3712                 
, e-pasts:                                     , no Pircēja puses - Edgars Bērziņš, tālrunis + 
37125904766, e-pasts: mezagala@inbox.lv. 
8.5. Juridiskās adreses un bankas rekvizītu maiņas gadījumā Līdzēju pienākums ir 7 
(septiņu) dienu laikā rakstveidā paziņot par to otram Līdzējam.  
8.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pārdevēja, bet  
otrs pie Pircēja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 
Līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikums Nr. 1 un  pielikums Nr.2 . 

      
 



 
 
 
Līdzēju juridiskās adreses un bankas rekvizīti:  
 
 

Pārdevējs Pircējs 
 SIA „Meža gaļa” 

„Kadaga10” -67., Kadaga, Ādažu novads, 
LV-2103 

Vien.reģ.Nr. 40103578964 
PVN Reģ. kods LV40103578964 

AS Swedbank 
bankas kods: HABALV22, 

konts: LV77HABA0551034384937 
 
 
 
 
 

9. Līgumslēdzēju PUŠU paraksti. 
 

PĀRDEVĒJS  PIRCĒJS 
 

 
 
 

 

SIA “Meža gaļa” 
 

 
 

I.Sliede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pielikums Nr.1 
Līgumama Nr.MG__-2013  

 
 

Medījumu pirmapatsrādes un uzglabāšanas instrukcija 
 
 
Medījums pārstrādei  jānodod nedīrāts . Strinām, aļņiem un briežiem atdalīt 

galvas un kājas līdz locītavai .Mežacūkas tiek pieņemtas ar galvām un kājām.  
Stundas laikā pēc dzīvnieka nomedīšanas, nolaist asinis un  izņemt visus 

iekšējos orgānus, atverot krūšu dobumu līdz krūšu kaulam. Iekšējos orgānus atdalīt 
virzienā no astes uz galvu. 
    

Līdz medījuma pieņemšanai tālākai transportēšanai, nodrošināt medījuma 
novietošanu vēsā, labi vēdināmā vietā. Pakārt vai noguldīt tā, lai tas pēc iespējas labāk 
atdziest! Nodrošināt, lai tam nepiekļūst kukaiņi, mušas, savvaļas grauzēji. 
 

Gadījumā, ja medījumam nav veikta atbilstoša pirmapstrāde un/vai  
uzglabāšana un  tiek konstatēts, ka tas ir sācis bojāties, tiek veikta medījuma 
utalizācija.  

 
Gadījumā, ja medījumam tiek konstatēta trihineloze, tiek veikta medījuma 

utilizācija. 
 
 
 
Pircējs :      Pārdevējs 
Meža Gaļa SIA 
Valdes locekle 
Ieva Sliede        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums Nr.2 
                                                                                                     Līgumam Nr.  

MG__-2013 
                                                                                                         2013. gada  

Medījumu iepirkuma cenas 
 

1. Iepirkuma cena tiek noteikta Medījumam bez ādas, pamatojoties uz pārstrādes 
uzņēmuma sniegto informāciju Pieņemšanas-nodošanas aktā par Medījuma 
svaru un kategoriju. 

2. Medījumi tiek iedalīti divās kategorijās : 

1.kategorija „tīrs šāviens” kaklā, galvā, krūšu kurvī 
2.kategorija sašauta mugura, augšstilbs vai trūkst fileja 
 

3.  Medījumu iepirkumu cenas 2013./2014. gada medību sezonai: 
Medījuma veids Kategorija Cena LVL/kg bez 

PVN 
Cena EUR/kg* bez 
PVN 

Meža cūka 1. kategorija 1.827 2.600 
 2. kategorija 1,757 2,500 
Staltbriedis 1. kategorija 1.827 2.600 
 2. kategorija 1,757 2,500 
Alnis 1. kategorija 1.968 2.800 
 2. kategorija 1,898 2,700 
Stirna 1. kategorija 2.038 2,900 
 2. kategorija 1,968 2,800 
* Latvijas Bankas  noteiktais oficiālais valūtas maiņas kurss 1 EUR ir 0.702804 LVL 
 

4. Medījumu iepirkuma cenas  ir spēkā līdz jaunu cenu noteikšanai, par ko Līdzēji 
noslēdz rakstveida vienošanos.  

 
Pircējs       Pārdevējs 
Meža Gaļa SIA  
Valdes locekle 
Ieva Sliede       
 


