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LĪGUMS Nr.6.3./11 

Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Gaigalavā                                         2017.gada 27.februārī 

Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025304, 

pārvaldes vadītāja Voldemāra Vabala personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – 

PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

SIA “Latwood Energy”, reģistrācijas Nr. LV41503072872, adrese: Spaļu iela 1p, Daugavpils, 

LV-5417, valdes locekles Diānas Petrovas personā, kura rīkojas uz LR UR lēmuma pamata, 

turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas PUSES un katra atsevišķi 

PUSE, pamatojoties uz iepirkuma „ Kokskaidu granulu iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes 

iestādēm” (identifikācijas Nr.GaPP 2017/1), turpmāk – IEPIRKUMS, rezultātiem un saskaņā ar 

PIEGĀDĀTĀJA iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – LĪGUMS: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. PASŪTĪTĀJS pērk un apmaksā un PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā kurināmo – kokskaidu 

granulas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, turpmāk – PRECI, atbilstoši PIEGĀDĀTĀJA 

iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. PASŪTĪTĀJS novērtē piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību pirms pavadzīmes – rēķina 

parakstīšanas. Ja preces kvalitāte un daudzums ir neapmierinošs, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 

atteikties no kravas, izsaucot PIEGĀDĀTĀJA pārstāvi kravas novērtēšanai. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1.  Kokskaidu granulu cena ir EUR 122,79 (viens simts divdesmit divi euro 79 centi) par vienu 

tonnu, ieskaitot transporta izmaksas. Cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. 

2.2. Kopējā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sastāda EUR 12 279,00 

(divpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro 00 centi). Kopējā līguma summa 

ar PVN sastāda EUR 14 857,59 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro 59 

centi), tajā skaitā PVN (21%) EUR 2578,59 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro 

59 centi). 

2.3. Apmaksa par veikto Preču piegādi (par katru kravu) PIEGĀDĀTĀJAM tiek veikta saskaņā 

ar Pušu parakstīto Piegādātāja izrakstīto pavadzīmi-rēķinu 1 (viena) mēneša laikā pēc rēķina 

saņemšanas.  

3. PUŠU PIENĀKUMI 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS: 

3.1.1. piegādā, pārdod PRECES un nodrošina to atbilstību Tehniskajai specifikācijai un 

LĪGUMA noteikumiem; 

3.1.2. piegādā kurināmo atbilstoši PASŪTĪTĀJA vajadzībām, PUSĒM savstarpēji vienojoties par 

konkrētās piegādes datumu, apjomu un laiku. 

3.1.3.  piegādes adreses saskaņā ar Tehnisko specifikāciju  

3.1.4. Piegādes laiks darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, PUSĒM savstarpēji vienojoties par 

konkrētās piegādes datumu. 

3.1.5. nozīmē atbildīgu personu par šī līguma saistību izpildi Diānu Petrovu, tālruņa Nr.xxxxx 

3.2.   PASŪTĪTĀJS: 

3.2.1.   pieņem LĪGUMA prasībām atbilstošās PRECES un veic to apmaksu; 

3.2.2. nozīmē atbildīgu personu par šī līguma saistību izpildi Voldemāru Vabali, tālruņa 

Nr.26334750 . 
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4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Norēķini par PRECI tiek veikti ar pārskaitījumu PIEGĀDĀTĀJA norādītajā norēķinu kontā 

bankā 1 (viena) mēneša laikā no PREČU piegādes dienas, saskaņā ar preču pavadzīmi – 

rēķinu. 

4.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTAJS veicis pārskaitījumu par 

PRECĒM PIEGĀDĀTĀJA kontā bankā. 

4.3. Līguma saistību izpildes termiņam beidzoties vai LĪGUMU pārtraucot pirms termiņa, 

PUSES sastāda un paraksta savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā tiek fiksētas katras 

PUSES izpildītās un neizpildītās saistības. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1.  Ja PIEGĀDĀTĀJS ir piegādājis LĪGUMA nosacījumiem neatbilstošas PRECES un 

neapmaina to, tas maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no neatbilstošo PREČU 

vērtības un atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus šajā sakarā radušos zaudējumus.  

5.2. Ja PASŪTĪTĀJS neveic norēķinus par piegādātām PRECĒM LĪGUMA 4.1.punktā noteiktajā 

termiņā, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto dienu, saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA iesniegto rēķinu.  

5.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA, tas maksā līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no kopējās līguma summas, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA iesniegto rēķinu.  

5.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt LĪGUMU, ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda LĪGUMA 

saistības. 

5.5.PUSES pilnā apmērā atlīdzina viena otrai visus nodarītus zaudējumus, ja zaudējumi ir radušies 

šī līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. 

5.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt kārtējā maksājuma summu par piegādātām PRECĒM, 

atskaitot no tās LĪGUMA 5.1.punktā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu summas. 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Neviena no PUSĒM nav atbildīga par līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi 

iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc LĪGUMA noslēgšanas, ja PUSE 

par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru PUSI 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu 

apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā LĪGUMĀ noteiktais izpildes un samaksas termiņš 

tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir 

aizkavējuši LĪGUMA izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām. 

6.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības 

izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no PUSĒM pilnīgi neatkarīgi 

radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko PUSĒM nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

6.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katra no 

PUSĒM ir tiesīga vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to rakstveidā brīdinot otru PUSI 5 

(piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā PUSE tiek atbrīvota no līgumsoda un 

zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA LAUŠANA 

7.1. Strīdus un domstarpības, kas var rasties LĪGUMA izpildes rezultātā vai sakarā ar LĪGUMU, 

PUSES atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja PUSES nevar panākt vienošanos, tad strīds 

risināms tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2. PUSES ir tiesīgas lauzt LĪGUMU pirms termiņa, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

7.3. PUSĒM ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt līgumu. Par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA 

PUSES paziņo viena otrai vienu mēnesi iepriekš. 

8. LĪGUMA TERMIŅŠ  

8.1.   LĪGUMS stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei.  
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9.CITI NOTEIKUMI 

9.1. Visi LĪGUMA grozījumi vai papildinājumi ir veicami rakstiski, PUŠU pārstāvjiem tos 

parakstot. Tie ir spēkā no parakstīšanas brīža un ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

9.2. PUSES 3 (triju) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas kontu vai citu 

rekvizītu izmaiņām. 

9.3. Paziņojumi par atkāpšanos no LĪGUMA vai cita veida korespondence, kas attiecas uz 

LĪGUMU, nosūtāma ierakstītā vēstulē uz LĪGUMĀ norādītajām adresēm. 

9.4. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA un viens pie PIEGĀDĀTĀJA, 

ar sekojošiem pielikumiem: 1.pielikums – Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums.  

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

  

 

 

PASŪTĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJS: 
Rēzeknes novada pašvaldības  
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reģ.Nr.90000025304  
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