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LĪGUMS 

Par šķeldas piegādi  siltumenerģijas  ražošanai  SIA „Aknīstes 

pakalpojumi” vajadzībām.  

 

2016. gada             Aknīstē 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas numurs 

LV 45403000709, juridiskā adrese Saltupes ielā 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 

sabiedrības valdes locekļa Aleksandra Vītola personā, kura darbojas saskaņā ar Statūtiem, 

turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 

  _____________________________, reģistrācijas numurs________________, juridiskā 

adrese__________, _________________ personā, kurs rīkojas, pamatojoties uz _______ no 

otras puses, turpmāk saukts Izpildītājs,  

 

abi kopā saukti Puses, saskaņā ar veiktās cenu aptaujas rezultātiem, noslēdz šāda satura Līgumu 

(turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs piegādā Pasūtītājam šķeldu 3000 m
3
 apjomā, turpmāk saukta Prece, Pasūtītāja 

norādītajos termiņos, apjomos un piegādes vietās. Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci un 

veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. 

1.2. Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt iepērkamās šķeldas daudzumu +/-10%  

(„pluss”/ „mīnuss” desmit procentu) no šķeldas kopējā piegādes apjoma. 

1.3. Preces mērvienība – beramais kubikmetrs. Preces 1 (vienas) kravas apjomu nosaka 

saskaņā ar Preces kravas mērījumu aktu. Kravas mērījumu akts tiek sastādīts pēc 

Pasūtītāja ierosinājuma. 

1.4. Izpildītājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar 

Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. 

 

2. PRECES PIEGĀDES NOTEIKUMI 

2.1. Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās saskaņā ar Pušu saskaņotu grafiku, kas ir 

neatņemama šī Līguma sastāvdaļa, kurā tiek norādīts piegādājamās Preces daudzums, 

piegādes laiks un vieta.  

2.2.  Katras atsevišķas Preces partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar preču 

pavadzīmi rēķinu, turpmāk tekstā PPR, kuru paraksta Pušu pārstāvji Preces nodošanas 

brīdī Pasūtītājam. Par Preces nodošanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs 

Pasūtītājam nodod Preci un Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu PPR. 

2.3. Preces piegādi veic Izpildītājs ar savu transportu un izkrauj Preci ar savu  darbaspēku 

un tehniskajiem līdzekļiem. 

2.4. Pasūtītājs pieņem piegādāto Preci, pārbaudot tās daudzumu un kvalitāti saskaņā ar 

Prece tehnisko specifikāciju. 
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2.5. Piegādājamās Preces kvalitāte, daudzums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām 

(tehniskā specifikācija pielikumā Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

2.6. Gadījumā ja Preces nodošanas brīdī tiek konstatēta Preces neatbilstība tehniskās 

specifikācijas prasībām vai iztrūkums, Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kurā Pasūtītājs 

norāda atklātos trūkumus vai konstatē faktu, ka Prece nav piegādātā noteiktajā termiņā. 

Defektu aktu parakstu Pušu pilnvarotie pārstāvji. Defektu aktu par Preces slēptu 

kvalitātes trūkumu, kuru paraksta Pasūtītājs, Pasūtītājs var iesniegt Izpildītājam 10 darba 

dienu laikā no Preces nodošanas brīža. Izpildītājam ir jānovērš atklāti trūkumi un 

jāpiegādā Prece Līguma 2.7.punkta kārtībā. 

2.7. Nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā, vai konstatējot tās iztrūkumu nepiegādātas 

Preces gadījumā Izpildītājs 3 dienu laikā par saviem līdzekļiem, transportu un 

darbaspēku piegādā iztrūkstošo Preci, vai kvalitatīvu Preci un veic tās izkraušanu. 

2.8. Atklātu trūkumu, defektu gadījumā PPR parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta 

aktā norādīto atklāto trūkumu pilnīgas novēršanas.  

2.9. Trūkumu novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,01 % (nulle 

komats nulle viens procents) apmērā no nepiegādātās Preču summas par katru nokavēto 

dienu. Puses var vienoties par līgumsoda nepiemērošanu. 

2.10. Izpildītājs nodod Preci Pasūtītājam Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes novads vai citā 

Pircēja norādītā vietā Aknīstes pilsētas teritorijā, atbilstoši Līguma 1.1.punktā minētajam 

pasūtījumam (vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Izpildītājs nodod Pircējam preču pavadzīmi 

–rēķinu). 

 

3. PRECES CENA, LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS NOTEIKUMI 

1.1. Maksa par Preci, ieskaitot transportēšanas izdevumus, nodokļus, nodevas un visus 

citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, sastāda EUR_____( 

___________________), neieskaitot PVN 21%, par vienu Preces beramo kubikmetru. 

1.2. Līguma kopējā summa: EUR______________ bez PVN, PVN 21 % Ls ______________, 

kas kopā sastāda EUR______ ( _______________________________).  

1.3. Līguma 3.1. punktā norādītā Preces cena paliek spēkā nemainīga visu Līguma darbības 

laiku. 

1.4. Pasūtītājs apņemas apmaksāt katru PPR ne vēlāk kā 60 dienu laikā no tā saņemšanas brīža, 

ieskaitot bezskaidras naudas līdzekļus Izpildītāja norādītajā bankas 

kontā______________________________________________________________ 

1.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,01% (nulle 

komats nulle viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto 

dienu. Puses var vienoties par līgumsoda nepiemērošanu. 

 

4. Pušu saistības un atbildība 
 

4.1 Izpildītāja saistības: 

4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi saskaņā ar Piegāžu grafiku un 

Preces tehnisko specifikāciju; 

4.1.2. Pretenziju gadījumā Izpildītājs apņemas apmainīt Preci; 

4.1.3. Izpildītājs apņemas Preces piegādes laikā, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo 

darba drošības un ugunsdrošības prasības; 

4.1.4. Izpildītājs apņemas Preces piegādes laiku saskaņot ar Pasūtītāja darba laiku; 
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4.1.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un 

trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos 

vainojams. 

4.2. Pasūtītāja saistības: 

4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā. 

4.2.2. Pasūtītājs apņemas Izpildītājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces nodošanai. 

4.2.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītājs piegādātās Preces pieņemšanu. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

5.1. Līgums stājas spēkā pusēm to parakstot un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Prece tiek piegādāta termiņā no 2016.gada 15.septembra līdz 2017. gada 15.aprīlim 

saskaņā ar Pušu sastādītu piegāžu grafiku. 

 

6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds 

tiks risināts Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību 

normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

7. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, attiecīgi to 

protokolējot. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst 

par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

7.2. Ja Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma, ieskaitot trūkumu, 

defektu novēršanas termiņu, nav nodevis Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 

paziņojot par to Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma 

saņemšanas jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 25% (divdesmit pieci procenti) 

apmērā no nepiegādātās Preču summas. 

7.3. Ja Izpildītājs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas atkāpjas no šā Līguma saistību izpildes, 

viņš atlīdzina Pasūtītājam Līguma pārtraukšanas rezultātā nodarītos zaudējumus un maksā 

Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 25% (divdesmit pieci procenti) apmērā no nepiegādātās 

Preču summas. Līgumsoda samaksa jāveic 10 (desmit) dienu laikā no dienas, ar kuru Izpildītājs 

ir paziņojis par Līguma laušanu. 

  

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

8.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, 

tādi kā ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kuras 

tiešā veidā ietekmē šā Līguma izpildi un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst. 

8.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu 

izziņu, Puses nekavējoties informē viena otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus 

nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu. 
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8.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, kuru 

Puses nosaka ar atsevišķu vienošanos. 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1.Šis Līgums ir sastādīts uz 4(četrām) lapām, divos eksemplāros. Katra no Pusēm saņem 

vienu eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9.2. Puses ir savstarpēji atbildīgi par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās pilnvarotās personas, vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto 

trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā. 

9.3. Šajā Līgumā noteikto soda sankciju samaksa neatbrīvo Puses  no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

9.4. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam  un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.5. Līgumam ir viens pielikums. 

Pasūtītājs      

SIA „Aknīstes pakalpojumi” 

Reģistrācijas Nr.: 45403000709 

Juridiskā adrese: Saltupes iela 9, 

Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 

Banka: A/S SEB banka 

Konts: LV96 UNLA 0009 0005 0831 2  

Kods: UNLALV2X 

 

__________________A.Vītols 

 

Izpildītājs 

  

Reģistrācijas Nr.:  

Juridiskā adrese:  

 

Banka:  

Konts:  

Kods:  

 

 ___________________ 

 

 


