
Līgums Nr. 3-19/2018/346 
Par malkas piegādi 2019. gadā  

 

Viesītes novada, Viesītē        

2018.  gada 5. novembrī 

 

Viesītes novada pašvaldība, reģ .Nr. 90000045353, domes priekšsēdētāja Alfona Žuka personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām" un Viesītes novada pašvaldības nolikumu, 

turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs,   

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemzarīši AB”, reģ. Nr. 55403018261, tās valdes locekļa 

Ulda Ozola personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, 

pamatojoties uz iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā „Malkas piegāde Viesītes 

novada pašvaldības vajadzībām  2019. gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2018/12 

rezultātiem, turpmāk tekstā „Iepirkums”, un pārdevēja iesniegto piedāvājumu, izsakot savu 

brīvu gribu noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Pārdevējs apņemas pārdod un piegādāt Viesītes vidusskolai 270 m3 

malkas laikā no 2019. gada 2. janvāra līdz 2019. gada 31. augustam saskaņā  ar finanšu 

piedāvājumu un tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums). 

1.2. Piegādes adrese Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads. 

1.3. Pārdevējs Preci piegādā un izkrauj ar savu darbaspēku un  transportu, kura izmaksas ir iekļautas 

Preces cenā.   

 

2. Preces piegādes un pieņemšanas nosacījumi 

2.1. Pārdevējs veic Preces piegādi 10 (desmit) dienu  laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz konkrēto 

piegādes vietu, saskaņojot piegādes grafiku ar Viesītes vidusskolas pārstāvi  ___________________ 

2.2. Pārdevēja kontaktpersona šī līguma izpildei ir valdes loceklis ______________________ 

2.3. Preces piegādes brīdī Pasūtītāja atbildīgā persona parakstās uz Pārdevēja izsniegtās pavadzīmes  par 

saņemtās Preces daudzumu un kvalitāti. Malkas daudzumu aprēķina, izmantojot tilpīguma 

koeficientu 0,65. 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN)  ir  EUR 9147,60 deviņi tūkstoši 

viens simts četrdesmit septiņi euro un 60 centi).  PVN  21% ir EUR 1921,00 (viens tūkstotis 

deviņi simti divdesmit euro un 00 centi) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141. 

panta 1. daļu. Kopējā Līguma summa ir EUR 11068,60 (vienpadsmit tūkstoši sešdesmit astoņi  

euro un 60 centi),  

3.2. Preces cena par 1 m3 ir EUR 33,88 (trīsdesmit trīs euro un 88 centi) bez 21 % PVN.  

3.3. Pārdevēja izrakstīto rēķinu Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces 

piegādes un Pārdevēja pavadzīmes saņemšanas dienas, pārskaitījuma veidā uz Pārdevēja norēķinu 

kontu.  

3.4. Pārdevējs apņemas piegādāt kvalitatīvu Preci Līgumā noteiktajā termiņā, par cenu, kura 

nepārsniegs Līgumā minēto  cenu visā Līguma darbības laikā.  

 

4. Pušu atbildība un kontroles kārtība 

4.1. Ja šī līguma saistības netiek pildītas vai tiek pildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir 

materiāli atbildīga atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

4.2. Ja samaksa netiek veikta Līguma noteiktajos termiņos, Pasūtītājs maksā Pārdevējam soda naudu 

0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātas summas par katru kavējuma dienu, bet 

ne vairāk kā 10% no līguma summas. 

4.4. Ja Pārdevējs kavē malkas piegādi pēc piegādes termiņa  beigām, tad Pārdevējs maksā Pasūtītājs 

soda naudu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nepiegādātās malkas vērtības 

par katru kavējuma dienu.  

4.5. Soda naudas samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto 

saistību izpildes.  



 

5. Līguma nosacījumu grozīšana un atkāpšanās no līguma 

5.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi  un ir spēkā līdz pilnīgai tā saistību izpildei. 

5.2. Līguma grozījumi pieļaujami Publisko iepirkumu likuma 61. panta kārtībā. 

5.3. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa 

tiek noformēta rakstveidā un visu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi 

kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

5.4. Puses ir tiesīgas šo līgumu lauzt rakstiski par to vienojoties. 

5.5. Pārdevējs ir tiesīgs lauzt šo līgumu pirms termiņa, 3 (trīs) mēnešus pirms tam rakstiski 

brīdinot par to Pasūtītāju.  

5.6. Gadījumā, ja Pārdevējs līdz 2019. gada 31. augustam nav piegādājis visu nolīgto apjomu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par 

spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītajā brīdinājumā. Šādā līguma 

laušanas gadījumā Pārdevējs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā 

arī maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma neizpildītās summas 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.  

5.7. Līguma termiņš var tikt pagarināts uz termiņu ne ilgāku par vienu mēnesi, ja tam ir 

objektīvs pamatojums. 

 

6. Nepārvaramā vara 

6.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ 

(Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu 

institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma 

nepildīšanu. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Visas Pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu tiek risinātas Pušu 

vienošanās ceļā, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izšķirti tiesā. 

7.2.  Jautājumi, kuri nav izlemti šajā līgumā, tiek izlemti atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

7.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, 

kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad 

kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.  

7.4. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam  un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

7.5. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no 

kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Pārdevēja. 

7.6. Pasūtītājs un Pārdevējs piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.  

7.7. .Līguma dokumenti ir : 

7.7.1. šis līgums, 

7.7.2. iepirkuma nolikums ar pielikumiem, 

7.7.3. pretendenta piedāvājums, 

7.7.4. līguma pielikumi, 

7.7.5. Līguma grozījumi, ja tādi būs. 

 

7.8.  Pielikumā: 

1. Tehniskā specifikācija. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 


