
Kaķēna pirkuma līgums.     Datums___/___/20___ 

Līgums noslēgts starp 

Audzētāju ___________________________, dzīv. _______________________________________ un 

Pircēju _____________________________, dzīv. ________________________________________ 

par sekojoša kaķēna pirkšanu/pārdošanu: 

šķirne: MBT (mekong bobtail); dzimums: sieviešu / vīriešu; krāsa: ______________- point; 

kaķēna vārds: __________________________________;  dzimšanas datums: ____/____20 ___; 

ciltsrakstu Nr.__________________________;  kaķēna klase: __________________; 

pirkšanas mērķis: ”mājas mīlulis” / ciltsdarbam; 

pārdošanas cena:     __________________ 

  Noslēdzot šo Līgumu, Audzētājs un Pircējs vienojas par sekojošo: 

1.1. Kaķēns tiek nodots Pircējam ne ātrāk kā 12 nedēļu vecumā. Kopā ar kaķēnu Pircējs no Audzētāja 

saņem: 

 ciltsrakstus (izņemot 4.2.p. paredzēto gadījumu un ja Pircējs no tiem atsakās); 

 veterināro grāmatiņu ar atzīmēm par veikto vakcināciju un dehelminizāciju; 

 barošanas un kopšanas rekomendācijas. 

1.2. Audzētājs garantē kaķēna atbilstību Līgumā paredzētajai kvalitātei uz pārdošanas brīdi un nedod nekādas 

garantijas par dzīvnieka tālāko izstāžu karjeru un reprodukcijas kvalitāti. 

2.1. Pircējam ir tiesības piecu dienu laikā no kaķēna saņemšanas izmeklēt to veterinārajā klīnikā, un iepriekš 

nezināmu slimību atklāšanas gadījumā, ko apliecina rakstisks veterinārā ārsta slēdziens, audzētājs apņemas 

paņemt dzīvnieku atpakaļ, atgriežot pircējam saskaņā ar šo Līgumu saņemto summu. Ja Pircējs neizmanto šīs 

tiesības, tālākās pretenzijas par dzīvnieka veselības stāvokli nav vērā ņemamas. 

2.2. Ja kaķēns iet bojā līdz gada vecumam un nāves cēlonis ir slēpts iedzimts defekts, tajā skaitā ģenētiska 

rakstura, ko apstiprina veterināra ārsta rakstveida slēdziens, Audzētājs apņemas nodot Pircējam adekvātu 

dzīvnieku, tiklīdz audzētavā tāds parādīsies. Audzētājs nav atbildīgs par dzīvnieka bojā eju bakteriālas un 

vīrusu infekcijas rezultātā. 

3.1. Pircējs apņemas nodrošināt iegādātajam dzīvniekam komfortablus dzīves apstākļus, tajā skaitā telpas 

platību vismaz 5m2, dabisko vai mākslīgo apgaismojumu dienas gaišajā laikā, gaisa temperatūru telpā no +10° 

līdz +25°, labu ventilāciju, tīrus barošanas traukus un speciālo tualeti ar atbilstošu pildvielu, kura regulāri tiek 

tīrīta, kā arī rotaļlietas un palīgierīces kāpelēšanai un nagu asināšanai. 

3.2. Pircējs apņemas nodrošināt apstākļus, kuri izslēdz dzīvnieka nekontrolētu nokļūšanu ārpus dzīvojamām 

telpām (kaķis, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus turējumā esošās teritorijas, ja kaķis 

ir sterilizēts). 

3.3. Pircējs apņemas nepieciešamības gadījumos nodrošināt dzīvniekam savlaicīgu veterināro palīdzību. 

3.4. Pircējam obligāti jāinformē Audzētāju dzīvnieka pazušanas vai bojā ejas gadījumā. 

4.1. Ja kaķēns pārdots kā „show” klases dzīvnieks, Pircējs apņemas izstādīt dzīvnieku audzētāja kluba 

organizētajās starptautiskajās kaķu izstādēs vismaz vienu gadu kopš šī Līguma noslēgšanas. 

4.2. Jā kaķēns pārdots kā „pet” klases dzīvnieks, Pircējs apņemas neizmantot dzīvnieku reprodukcijai, kā arī 

sasniedzot 7-10 mēnešu vecumu, veikt dzīvniekam sterilizācijas (kastrācijas) operāciju. Pircējs saņem 

dzīvnieka ciltsrakstus no Audzētāja tad, kad ir veikta sterilizācijas (kastrācijas) operācija un Audzētājam ir 

uzradīta veterinārā ārsta izziņa par šo operāciju. 

 

Audzētājs:      Pircējs:  
(paraksts, tā atšifrējums)     (paraksts, tā atšifrējums) 


