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II daļa. Vispārīgie noteikumi
AS "VIRŠI-A" DEGVIELAS VAIRUMTIRDZNIECĪBAS LĪGUMS
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Līguma priekšmets
AS "VIRŠI-A" apņemas pārdot un nodot, bet Pircējs
apņemas pirkt un pieņemt naftas produktus, kā arī
citus AS "VIRŠI-A" piedāvātos produktus, turpmāk
tekstā – Preces. Preču pirkšanas darījumi tiek
noformēti ar degvielas attaisnojuma dokumentu,
turpmāk tekstā – Preču pavadzīme.
Pamatojoties uz šī Līguma noteikumiem, starp AS
“VIRŠI-A” un Pircēju notiek vairumtirdzniecības
priekšapmaksas vai pēcapmaksas darījumi.
Preču sortiments, apjoms, cena, piegādes laiks un
vieta starp AS “VIRŠI-A” un Pircēju tiek noteikta,
savstarpēji mutiski vai rakstiski vienojoties pirms
katras Preču piegādes.
Pārdotās Preces apjoms, cena, piegādes laiks un vieta
atbilst Preču pavadzīmē ierakstītajam, ko pie Preces
nodošanas apliecina Pircēja un AS “VIRŠI-A”
pilnvaroto pārstāvju paraksti uz Preču pavadzīmes.
Pircējs apliecina, ka, parakstot Preču pavadzīmi, viņš
atzīst to sev par saistošu, ir pārbaudījis tās pareizību
un atbilstību faktam, un viņam nav nekādu pretenziju
par piegādāto Preci.
Pircējs apliecina, ka ir reģistrējies kā nodokļu
maksātājs.
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Samaksas noteikumi
Preces pasūtījums tiek uzskatīts par abām Pusēm
saistošu un pildāmu no tā brīža, kad AS “VIRŠI-A” ir to
akceptējis. AS “VIRŠI-A” apņemas 1 (vienas) dienas
laikā informēt Pircēju par Preces pirkšanas pasūtījuma
akceptu vai noraidīšanu. AS “VIRŠI-A” ir tiesīgs
noraidīt Preces pirkšanas pasūtījumu bez iemeslu
norādīšanas.
Gadījumā, ja Prece tiek pārdota ar priekšapmaksu, AS
“VIRŠI-A” izraksta Pircējam priekšapmaksas rēķinu,
kuru Pircējs apņemas samaksāt līdz Preces
piegādes/nodošanas brīdim. Ja Pircējs neapmaksā
priekšapmaksas rēķinu, AS “VIRŠI-A” ir tiesīga nepildīt
Preces pasūtījumu.
Gadījumā, ja Prece tiek pārdota ar pēcapmaksu, AS
“VIRŠI-A” Preces nodošanas brīdī Pircējam izsniedz
Preču pavadzīmi. Pircējs par Precēm apņemas
samaksāt AS “VIRŠI-A” ar pārskaitījumu līdz Preču
pavadzīmē noteiktajam Preču apmaksas datumam,
turpmāk tekstā – Apmaksas termiņš.
AS “VIRŠI-A” ir tiesīga vienpusējā kārtā mainīt Preces
cenu, ja neatkarīgi no AS “VIRŠI-A” ir izmainītas
starptautiskās, valsts vai vietējās nodevas, nodokļi,
iemaksas, veiktas izmaiņas likumdošanā, kas izmaina
AS “VIRŠI-A” izmaksas, kā arī saistībā ar valūtas kursa
izmaiņām vai vispārējo degvielas cenu kāpumu vai
kritumu degvielas tirgū.
Prece tiek uzskatīta par apmaksātu dienā, kad nauda
ir ienākusi AS “VIRŠI-A” norēķinu kontā.
Puses vienojas, ka AS “VIRŠI-A” ir tiesīga bez papildus
saskaņošanas ar Pircēju ar jebkuru no Pircēja
ienākušajiem maksājumiem segt vecāko Pircējam
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izrakstīto Preču pavadzīmi, ja tāda nav apmaksāta
pilnā apmērā vai ir apmaksāta tikai daļēji.
Par AS “VIRŠI-A” izrakstītās Preču pavadzīmes
apmaksas termiņa neievērošanu Pircējam ir
pienākums maksāt AS “VIRŠI-A” nokavējuma
procentus par maksājumu kavējumu 0,1% (viena
procenta desmitdaļa) no neapmaksātās vai daļēji
apmaksātas Preču pavadzīmes summas par katru
nokavēto maksājuma dienu, turpmāk tekstā –
Nokavējuma procenti. Nokavējuma procentu
samaksa neatbrīvo Pircēju no saistību izpildes.
AS "VIRŠI-A" vienpusēji var grozīt Preču pavadzīmju
samaksas veikšanas kārtību: no priekšapmaksas uz
pēcapmaksu un otrādi, t.sk. ņemot vērā Pircēja
darbības ilgumu, kredītvēsturi, maksājumu disciplīnu,
finansiālo un tiesisko stāvokli, u.c. būtiskus apstākļus
un pieejamo informāciju par Pircēju.
Preču piegādes noteikumi
AS “VIRŠI-A” ir pienākums piegādāt un nodot Preci
Pircēja pilnvarotajam pārstāvim. Pircēja pilnvarotā
pārstāvja paraksts uz Preču pavadzīmes apstiprina AS
“VIRŠI-A” saistību izpildi pret Pircēju.
Pieņemot Preces, AS “VIRŠI-A” pārstāvju klātbūtnē
Pircēja pilnvarots pārstāvis (atbilstoši Līguma
3.1.punktam) paraksta Preču pavadzīmi. Ar savu
parakstu Pircēja pilnvarotais pārstāvis apliecina, ka
Prece ir piegādāta Pircēja Preču pavadzīmē noteiktajā
apjomā un kvalitātē.
Nododot Preces Pircēja norādītajā piegādes vietā, par
Pircēja pilnvarotajiem pārstāvjiem tiks uzskatītas
visas personas, kas atradīsies Pircēja minētajā
piegādes vietā, uzdosies par Pircēja pilnvarotajiem
pārstāvjiem un parakstīs Preču pavadzīmes, tādējādi
par šo personu darbību un/vai bezdarbību pilnā
apmērā atbild Pircējs.
Preces cenā tiek iekļauta samaksa par Preces piegādi
līdz Piegādes vietai
Pircēja pasūtīto degvielu AS “VIRŠI-A” iepilda Pircēja
norādītajā degvielas uzglabāšanas tvertnē. Pircējs ir
atbildīgs par to, ka degvielas uzglabāšanas tvertne ir
atbilstoša Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām bīstamo iekārtu lietošanai, un
ir apgādāta ar atbilstību apliecinošiem dokumentiem.
Par Preču saņemšanas brīdi šī Līguma ietvaros tiek
uzskatīts brīdis, kad Pircējs vai tā pilnvarotais
pārstāvis ir parakstījis Preču pavadzīmi par attiecīgās
Preces saņemšanu.

Prasības degvielas piegādes vietai
Klients nodrošina ērtu un drošu piekļuvi degvielas
izkraušanai paredzētai vietai, t.sk. lai tai netraucētu
koku zari, elektroinstalācijas, būves u.c. priekšmeti.
Klients nodrošina pietiekami platu (minimālais
platums – 3 metri) piebraukšanas ceļu līdz degvielas
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noliešanas vietai, t.sk., apgriešanās un manevrēšanas
iespējas.
Klients nodrošina, ka ceļš no degvielas vedēja
apstāšanās vietas līdz degvielas izkraušanas punktam
ir stabils, tas nedrīkst būt slidens, ar bīstamiem
izciļņiem, caurumiem vai slīpumiem, kas var
apdraudēt degvielas vedēja vadītāja drošību un
veselību.
Ja piekļūšana degvielas uzpildes punktam atrodas
augstāk par 1,5 m Klientam jānodrošina droša
piekļūšana pa stabili nostiprinātām kāpnēm. Kāpnēm
jābūt darba kārtībā un labā tehniskā stāvoklī.
Pieslēgšanās vietai jābūt aprīkotai tā, lai pasargātu
nodarbinātos no nokrišanas riska. Ja šis nosacījums
nav izpildīts, degvielas piegāde tiks apturēta vai
atteikta.
Ziemā darba zonai pie degvielas uzpildes pieslēguma
vietas jābūt maksimāli atbrīvotai no sniega un ledus.
Piebraukšanas un apgriešanās ceļiem jābūt attīrītiem
no sniega.
Degvielas noliešanas punktiem/tvertnēm jābūt
skaidri identiﬁcējamiem – nomarķētiem, norādot
tvertnes numuru, degvielas veidu un tvertnes
tilpumu.
Zemējuma pieslēgšanās vietai jābūt apzīmētai ar
atbilstošu drošības zīmi –„zemējums”.
Ja degvielas noliešanas vieta nav pārredzama no
degvielas vedēja, tad klientam ir jānodrošina persona
kura piedalās degvielas piegādē.
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Prasības degvielas tvertnēm un aprīkojumam
Minimālais izkraušanas tvertnes tilpums nedrīkst būt
mazāks par 1000 l.
Klients nodrošina, ka degvielas uzpildes cisternas
(uzglabāšanas rezervuāri) atbilst Latvijas Republikas
Ministru Kabineta (MK) noteikumiem „Bīstamo vielu
uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības
kārtība”. Tam ir veiktas periodiskas pārbaudes
saskaņā ar attiecīgiem tehniskās uzraudzības
normatīvajiem aktiem.
Degvielas tvertnēm jābūt aprīkotām un nodrošinātām
saskaņā ar MK noteikumu prasībām „Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām
cisternām”.
Pušu tiesības un atbildība
AS “VIRŠI-A” garantē Preces-naftas produktu kvalitāti
atbilstoši izsniegtajam sertifikātam. Strīdu gadījumā
par Preces kvalitāti atlasīto paraugu laboratorisko
pārbaudi pēc Pušu vienošanās veic neatkarīga
laboratorija, izmantojot Latvijas Republikā spēkā
esošās naftas produktu pārbaudes metodes. Šāda
veida laboratorijas pārbaudes rezultāti ir galīgi un
saistoši abām Pusēm.
Īpašuma tiesības uz Preci pāriet uz Pircēju tikai pēc
Preču pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā.
Preču pavadzīmes apmaksas kavējuma gadījumā AS
“VIRŠI-A” ir tiesīga vienpusējā kārtā bez iepriekšēja
brīdinājuma pārtraukt kārtējās Preču piegādes līdz
pilnīgai nokavējuma procentu un iepriekš jau
piegādāto Preču apmaksai. Šādā gadījumā AS “VIRŠIA” neatbild par Pircējam radītajiem zaudējumiem, kas
var rasties Preču nepiegādāšanas gadījumā. Par
Precēm, kas atrodas pie Pircēja, Pircējs uzņemas visu
Civillikumā paredzēto glabātāja atbildību.

Konfidencialitātes noteikumi
Puses apņemas nodrošināt, ka Līguma darbības laikā,
kā arī pēc Līguma darbības izbeigšanās jebkura
informācija, ko Puses saņēmušas, izpildot Līgumu, kas
attiecas uz Līguma saturu, Pušu pakalpojumiem,
tehnoloģiju, personālu, finansēm vai citām Pušu
iekšējām lietām, kuras nav publiski pieejamas, tiks
turēta pilnīgā konfidencialitātē un netiks izpausta
trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Puse
dod rakstisku piekrišanu šīs informācijas izplatīšanai.
Puses apņemas Līguma darbības laikā, kā arī pēc tā
darbības izbeigšanās neizmantot informāciju, kas ir
iegūta no otras Puses vai par otru Pusi, tādā veidā, ka
tas kaitētu otras Puses darbībai, prestižam vai
konkurētspējai.

8.
8.1.

Nepārvarama vara
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai
pilnīgu saistību neizpildi, ja neizpilde notikusi pēc
Līguma noslēgšanas nepārvarama spēka vai ārkārtēju
apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse
nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt. Šādi
apstākļi ir stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, kara
darbība. Par augstākminēto apstākļu iestāšanos Puse,
kura atsaucas uz iepriekšminētajiem apstākļiem,
rakstiski brīdina otru Pusi 10 (desmit) dienu laikā no
šādu apstākļu iestāšanās brīža.
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Citi noteikumi
Puses ir atbildīgas viena otrai par šajā Līgumā un/vai
tā pielikumos noteikto saistību izpildi saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību Puses
apzinās, ka Līguma darbības ietvaros Puses apstrādā
tikai tādus fizisko personu datus kā kontaktpersonas
vai pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu, kas
nepieciešams līgumsaistību izpildei. AS “VIRŠI-A”
fizisko personu datu apstrādē vadās pēc “Privātuma
politikas” ar kuras saturu var iepazīties AS ”VIRŠI-A”
mājaslapā www.virsi.lv sadaļā “Privātuma politika”.
AS “VIRŠI-A” ir tiesības pieprasīt no Pircēja un
Pircējam ir pienākums iesniegt finanšu informāciju
(tajā skaitā, bet ne tikai operatīvo bilanci, gada
pārskatus u.c. dokumentus), ja Pircējs ir kavējis Preču
pavadzīmju apmaksu.
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Pircējam nav tiesību izmantot AS “VIRŠI-A” piederošās
un/vai lietošanā esošās preču zīmes, un citu tā
intelektuālo īpašumu bez AS “VIRŠI-A” rakstiskas
piekrišanas.
Gadījumā, ja Pircējs kavē Preču pavadzīmes apmaksas
termiņu, tad AS “VIRŠI-A” ir tiesīga bez iepriekšēja
paziņojuma nodot informāciju par Pircēju un viņa
pieļautajiem maksājumu kavējumiem inkaso
kompānijai, izpaust šo informāciju trešajām
personām kreditoru interešu aizsardzības mērķiem,
tieši vai iekļaujot to inkaso kompāniju kredītvēsturu
datu bāzēs, nodot Pircēja datus. Pircēja maksājumu
kavējumu gadījumā AS “VIRŠI-A” var nodot savas
prasījuma tiesības inkaso kompānijai parāda
piedziņai, un šajā gadījumā Pircējam ir jāatmaksā visi
AS “VIRŠI-A” vai tās pilnvarotajām personām radītie
izdevumi, kas saitīti ar parāda atgūšanu atbilstoši
attiecīgās inkaso kompānijas noteiktajām cenām.

Tipveida līgums 11.05.2021. redakcijā

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Puses vienojas savstarpējā sadarbībā izmantot AS
"VIRŠI-A" klientu apkalpošanas sistēmu “VIRŠI INFO”,
kura ir pieejama AS “VIRŠI-A” mājaslapā www.virsi.lv.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu un ir
spēkā uz nenoteiktu laiku.
Katra no Pusēm ir tiesīga vienpusējā kārtā izbeigt šī
Līguma darbību, ja par to otrai Pusei ir paziņots
rakstiski vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms Līguma
darbības izbeigšanas datuma, pie tam Klients ir tiesīgs
izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā tikai tādā
gadījumā, ja ir nokārtojis pilnā apmērā visas savas
saistības pret AS "VIRŠI-A", kuras izriet no šī Līguma
noteikumiem.
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no
šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai
spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā. Ja radušos
strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā strīds tiks
galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā.
Paziņojumi, pretenzijas, brīdinājumi un cita
korespondence
(izņemot
piestādītās
Preču
pavadzīmes) starp Līguma Pusēm notiek pēc šī Līguma
rekvizītos norādītajām adresēm, nosūtot pa pastu
ierakstītā vēstulē, nosūtot elektronisku dokumentu
uz Klienta norādīto elektroniskā pasta adresi vai
nododot ar parakstu par saņemšanu. Ja augstāk
minētie dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, tie tiek
uzskatīti par saņemtiem 3. (trešajā) dienā pēc to
nodošanas pasta iestādē, neatkarīgi no to faktiskās
saņemšanas.
Ja Līgums tiek parakstīts elektroniski, tad par Līguma
abpusējas parakstīšanas datumu tiek uzskatīts pēdējā
parakstītā laika zīmoga datums.
Jebkuri Līguma grozījumi un/vai papildinājumi stājas
spēkā pēc tam, kad tie ir noslēgti rakstveidā un tos ir
parakstījušas abas Līguma Puses.
Puses vienojas, ka šī Līguma darbības laikā
savstarpējās attiecībās un Līguma saistību izpildē tās
ievēros visus piemērojamos likumus, noteikumus un
prasības un katra no tām veiks pienācīgus pasākumus,
lai nepieļautu Pušu, to darbinieku vai pārstāvju
iesaistīšanos nelikumīgās darbībās, tai skaitā, bet ne
tikai, darbībās, kas saistītas ar korupciju, krāpšanu,
neatļautu labumu pieņemšanu un/vai komerciālo
uzpirkšanu.
Puses apņemas ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas likuma prasības, kā arī visus
piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz finanšu
uzskaiti un ziņošanu, kā arī vides aizsardzību. Klients
apliecina, ka naudas līdzekļi, ko tas izmanto darījumos
nav noziedzīgi iegūti.
Klients apņemas ievērot jebkuras piemērojamās
starptautiskās sankcijas, embargo, tirdzniecības
ierobežojumus un Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju likuma prasības.
Klients apņemas nekavējoties informēt AS “VIRŠI-A”
par jebkādu prasību, pasākumu vai procesu, kurš
saistīts ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas
likuma un/vai Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likumu un vērsts pret Klientu, tā
pārstāvi, amatpersonu vai patiesā labuma guvēju.
Puses ir vienojušās, ka gadījumā, ja Klients nesniedz
pieprasīto informāciju un/vai nekavējoties neveic
atbilstošus pasākumus šī Līguma izpildes gaitā
konstatēto nelikumīgo darbību novēršanai, tad AS
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“VIRŠI-A” ir tiesīga izbeigt šo Līgumu nekavējoties,
paziņojot par to Klientam rakstveidā.
Pircēja valdes, dalībnieku, akcionāru, īpašnieku,
sadarbības partneru maiņa vai Pircēja reorganizācija,
kā arī Pircēja rekvizītu maiņa nevar būt par pamatu
Līguma tiesisko attiecību izbeigšanai un/vai
nepildīšanai. Līguma saistību izpildīšanas pienākums
pāriet Pircēja tiesību un saistību pārņēmējiem.
AS “VIRŠI-A” un Pircējs ar saviem parakstiem
apliecina, ka ir iepazinušies ar visiem šī Līguma
nosacījumiem, atzīst tos par savstarpēji izdevīgiem,
taisnīgiem un pamatotiem.
Līgums ir sagatavots divos identiskos eksemplāros,
viens eksemplārs Pircējam, viens AS "VIRŠI-A". Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

