
                                     KONSULTANTA LĪGUMS 
 
2018.gada ___._____________                                                                                         Rīgā                                                                                          
 
 
SIA „ TWRIGA” , Reg.Nr 40103392487, tās valdes locekļa Elenas Kuzmishkinas personā, turpmāk tekstā 
Izplatītājs, un _________________________________________________________________ 
 

personas kods _____________ - ___________, turpmāk tekstā Konsultants, ir noslēguši šo līgumu par 
sekojošo: 
 
1. Izplatītājs ar šo pilnvaro Konsultantu pārdot Izplatītāja tirgotos Tupperware Izstrādājumus, turpmāk 

tekstā - Izstrādājumus. Konsultants ir pilnvarots pārdot Izstrādājumus Latvijā. 
 
2. Konsultants jebkādā veidā veicina Izstrādājumu pārdošanu saskaņā ar Tupperware grupas plānu, 

kas izriet no brošūrām un citiem iespied materiāliem, kas nodoti Konsultantam vienlaicīgi ar šī 
tirdzniecības līguma parakstīšanu. Izstrādājumu mārketings un tirdzniecība ar Interneta un citu 
elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību nav atļauta. 

 
3. Izplatītājs apņemas nepārdot Izstrādājumus Konsultanta klientiem. 
 
4. Konsultants ir atsevišķs (patstāvīgs) uzņēmējs, un tas cita starpā nozīmē arī sekojošo: 
 
- ka Konsultants pats sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Izstrādājumu pārdošanu; 
- ka Konsultants nevar sevi uzskatīt un nav Izplatītāja pārstāvis vai darbinieks; 
- ka Konsultants nedrīkst slēgt līgumus Izplatītāja vārdā; 
- ka Konsultants kā patstāvīgs uzņēmējs personīgi sedz visus attiecīgos nodokļu maksājumus 

sakarā ar preču pārdošanu un ienākumiem, kas gūti no šādas pārdošanas; 
- ka Konsultants pats par saviem līdzekļiem iegūst visas attiecīgās licences un atļaujas un reģistrē 

savu saimniecisko darbību ar Latvijas likumdošanas prasībām. 
 
5. Konsultanta ienākumi, kas gūti no Izstrādājumu pārdošanas, ir ienākumi, kas sākotnēji nav aplikti ar 

nodokli. Konsultantam ir pienākums veikt grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar saņemtajiem 
norādījumiem. 

 
6. Konsultanta pienākums ir reģistrēties kā PVN maksātājam, kā to nosaka likums. 
 
7. Konsultants pērk Izstrādājumus no Izplatītāja par saviem līdzekļiem un savā vārdā. Konsultanta 

veiktie pasūtījumi nav spēkā, kamēr Izplatītājs tos nav apstiprinājis. 
 
8. Izplatītājs pārdod Izstrādājumus Konsultantam par vairumtirdzniecības cenām, ar kurām Konsultants 

ir iepazīstināts. Izplatītājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt cenas. Konsultants var 
iegādāties paraugus, iespied materiālus u.c. preces, kas nav domātas tālākai pārdošanai, par 
cenām, kas noteiktas īpašā sarakstā. 

 
9. Konsultants par piegādātajiem Izstrādājumiem maksā Izplatītājam saskaņā ar savstarpēju 

vienošanos ne vēlāk kā piecas dienas pēc piegādes. Konsultantam nav tiesību atgriezt nepārdotos 
Izstrādājumus Izplatītājam. 

 
10. Produkti ir Izplatītāja īpašums līdz brīdim, kamēr Konsultants nav veicis apmaksu par Izstrādājumiem 

saskaņa ar preču pavadzīmēm. 
 
11. Izplatītājam nav jāpiegādā Izstrādājumus Konsultantam, kamēr nav tikusi saņemta samaksa par 

iepriekšējiem Izstrādājumiem. 
 
12. Konsultants pārdod Izstrādājumus uz sava rēķina un riska pats saviem klientiem. 
 
13. Konsultantam nav tiesību izmantot Tupperware tirdzniecības marku (logo). Konsultantam ir tiesības 

izmantot Tupperware tirdzniecības marku vai logo tikai Izstrādājumu prezentācijai. Konsultants var 
izmantot un minēt Tupperware tirdzniecības marku tikai sekojoša veidā:  

(Vārds, Uzvārds) 
Tupperware konsultants 

 
14. Parakstot šo līgumu, Konsultants apņemas uz sava vārda atvērt norēķinu kontu kādā no Latvijas 

komercbankām. Konsultants pārdodot Izstrādājumus, norēķinos ar klientu nepieņem samaksu 
skaidrā naudā. Samaksu par Izstrādājumiem klients ieskaita Konsultanta norēķinu kontā, 
pamatojoties uz Konsultanta izrakstīto rēķinu. 

 



15. Ražotājs sniedz garantiju, kas attiecas uz ražošanas vai materiālu defektiem 
un nodrošina Izstrādājumu ar defektiem nomaiņu, kuru veic Izplatītājs. Konsultantam jāinformē savi 
klienti par kvalitātes garantiju un vajadzības gadījumā jāgriežas pie Izplatītāja .Izplatītājam nav citu 
saistību attiecībā uz Izstrādājumiem.  

 
16. Šis līgums ir spēkā, kamēr to nav izbeigusi kāda no līgumslēdzējām pusēm. Līgums var tikt lauzts 

jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un bez jebkādām pretenzijām pret otru pusi. 
 
17. Šis līgums aizstāj visas iepriekšējās vienošanās, gan vārdiskās, gan arī rakstiskās, kas pastāvējušas 

starp Izplatītāju un Konsultantu. 
 
18. Īpaši nosacījumi: 
 
18.1. Izplatītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Konsultanta kredītvēsturi 
SIA CREDITREFORM LATVIJA Fizisko personu kredītvēstures datu bāzē un valsts reģistros. 
 
18.2. Izplatītājam ir tiesības uzkrāt un automātiski apstrādāt informāciju par Konsultanta saņemtajiem 
pakalpojumiem uzskaites, dokumentēšanas un norēķinu vajadzībām.  
 
18.3. Savlaicīgas rēķinu nenomaksāšanas gadījumā, Izplatītājam ir tiesības Konsultanta maksājumu 
uzraudzību un rēķinu iekasēšanu uzdot SIA CREDITREFORM LATVIJA, nododot arī tam nepieciešamos 
Konsultanta personas datus. 
 
18.4. Gadījumā, ja Konsultants kavē maksājumus, Izplatītājam ir tiesības informāciju par Konsultantu un 
viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem izpaust trešajām personām kreditoru interešu aizsardzības 
mērķiem tieši vai iekļaujot to SIA CREDITREFORM LATVIJA Fizisko personu kredītvēstures datu bāzē. 
 
18.5. Ja Konsultants ir kavējis rēķinu apmaksas termiņu, tas maksā Izplatītājam zaudējumus no kopējās 
pamatparāda un līgumsoda summas ar kavētā rēķina papildus administrēšanu un iekasēšanu saistīto 
zaudējumu kompensācijai. Zaudējumu apjomu un summu Izplatītājs nosaka vienpusēji to nesaskaņojot 
ar Konsultantu. Ja Izplatītājs ir vērsies tiesā ar prasību pret Konsultantu par parāda piespiedu piedziņu, 
papildus iepriekš minētajam, Konsultants atlīdzina Izplatītājam visus ar prasības sagatavošanu, 
iesniegšanu un parāda atgūšanu saistītos izdevumus pilnā apmērā. 
 
18.6. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu tiks 
izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar šīs Šķīrējtiesas 
reglamentu. Ja prasības summa ir līdz EUR 1400, tad strīds izšķirams pēc LTRK Šķīrējtiesas Mazo 
strīdu izskatīšanas reglamenta. Ja vien puses nav vienojušās citādi, lietas Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras Šķīrējtiesā tiks izskatītas viena Šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā, lietu 
izskatīšanas vieta ir Rīga. 
 
Tupperware tirdzniecības politika: Konsultants var pārdot Tupperware produktus prezentāciju laikā, 
viesiem, kas tiek uzaicināti prezentācijās. Konsultantam nav tiesību pārdot Tupperware produktus caur 
tirdzniecības tikliem, veikalos, uz ielas, tirgos vai no mašīnas.  
 
Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru saņem Izplatītājs, otru – 
Konsultants. 
 

 
 

________________________(z.v.)                                                 ______________________________.                                                                            
Izplatītājs                                                                                    Konsultants (paraksts) 

 
SIA”TWRIGA”                                                                                ______________________________ 
Vienotais reģ.nr 40103392487                                                         (paraksta atšifrējums, vārds, uzvārds) 
Juridiskā adrese: Dammes 38-61, Rīga, LV 1069 
Tālruņa nr. 67382175                                                                      Dzīves vietas adrese:                                                                      
(ielas nosaukums, pilsētas nosaukums, 

e-pasts: twriga@gmail.com                                                           LV-______, Pilsēta ______________                                                                          
www.twriga.lv                                                                              
A/S Swedbank                                                                              ____________________Iela, ________ 
Kods HABALV22 
Konts LV07HABA0551030445184                                                    ______________________________ 
 
                                                                                                      Tālruņa nr._____________________ 
 
                                                                                                      e-pasts: ______________________ 

OBLIGĀTI AIZPILDĀMI LAUKI 
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