
LĪGUMS 
 par malkas piegādi 2014.gadam 

 
  
ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads                                             2014. gada 24.februārī 
  
ĒrgĜu novada pašvaldība, reă. Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu 
pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, tās priekšsēdētāja 
GUNTARA VELČA personā, kurš darbojās uz ĒrgĜu novada pašvaldības nolikuma 
pamata no vienas puses un z/s „Atpūtas”, reă. nr. 45401014403, „Atpūtas”, 
Bērzaunes pagasts, Madonas novads, turpmāk tekstā PIEGĀDĀTĀJS, īpašnieka 
IVARA ĖIRPA personā, turpmāk tekstā LĪDZĒJI saskaĦā ar publisko iepirkumu 
„Malkas un kokskaidu brikešu piegāde ĒrgĜu novada pašvaldības iestādēm”, 
identifikācijas Nr. ĒNP 2014/1, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, 
rezultātiem un z/s „Atpūtas” iesniegto piedāvājumu noslēdz šādu līgumu:  

 

1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1.1. SaskaĦā ar publiskā iepirkuma „Malkas un kokskaidu brikešu piegāde ĒrgĜu 

novada pašvaldības iestādēm” Tehnisko – finanšu piedāvājumu (pielikumā) 
PIEGĀDĀTĀJS apĦemas piegādāt malku  PASŪTĪTĀJAM sekojošās iestādēs: 

260 m3 malkas ĒrgĜu vidusskolai Oškalna ielā 6, ĒrgĜos;  
220 m3 Ăimenes atbalsta centram „ZīĜuks”, „JaunozoliĦi”, SidrabiĦu ciems, 
Sausnējas pagasts; 
400 m3 Jumurdas pagasta pārvaldei, „Gaitas, , Jumurdas pagasts; 
200 m3 Sociālās aprūpes centram Parka ielā 4, ĒrgĜos, ĒrgĜu pagasts 
160 m3 Sociālās aprūpes centram „KastaĦās”, Sausnējas pagasts; 
 

1.2. Veicot piegādi līdz līguma 1.1. punktā norādītajai vietai, PIEGĀDĀTĀJS 
izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekĜus. 

 
2.DARBU IZPILDES TERMIĥŠ 

 
2.1.Preču piegāde jāveic līdz 2014.gada 31.maijam, savstarpēji saskaĦojot piegādes 

laiku ar uzĦēmumu atbildīgajām personām. 
2.2.Par preces pieĦemšanas datumu uzskata datumu, kad PASŪTĪTĀJS paraksta 

preču piegādes pavadzīmi. 
 

3.      LĪGUMCENA UN NORĒĖINU KĀRTĪBA 
  
3.1.Maksa par Preci par 1 (vienu) kubikmetru malkas, ieskaitot nodokĜus, 

transporta izdevumus un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR 
19,00 (deviĦpadsmit eiro) bez PVN, ar kraujmēra koeficientu 0.65, sekojošajām 
iestādēm: ĒrgĜu vidusskolai, Ăimenes atbalsta centram „ZīĜuks”, Jumurdas 
pagasta pārvaldei, ĒrgĜu sociālās aprūpes centram. 

3.2.Līguma kopējā summa Preču iepirkuma daudzumam 1240 m3 malkas ir 
EUR 23560,00 (divdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro) bez PVN. 

3.3.Piegādātājs piestāda rēėinu līdz ar Preces piegādāšanu. 



3.4.Samaksu par Preci Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 
Preces pavadzīmes apstiprināšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā 
bankas kontā. 

3.5.Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 
0,01% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. 

  
4. PRECES PIEĥEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI 

  
4.1.Piegādātājs nodod Preci Pasūtītājam punktā 1.1. norādītajās adresēs . 
4.2.Ja Piegādātājs Preci (visu vai daĜu no tās) nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu 

vai neatbilstošu Preces tehniskajās specifikācijās noteiktajām, tiek sastādīts 
defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava 
rēėina, Pusēm savstarpēji saskaĦotā termiĦā, jānovērš konstatētie trūkumi. 
Trūkumu novēršanas termiĦā Piegādātājam tiek aprēėināts līgumsods 0,1 % 
apmērā no pavadzīmē uzrādītās cenas par katru trūkumu novēršanas termiĦa 
dienu. 

4.3.Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji, un tas kĜūst par šī līguma 
neatĦemamu sastāvdaĜu. 

4.4.Preces pavadzīmes parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto 
trūkumu pilnīgas novēršanas. 

4.5.Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daĜējas bojāejas vai 
bojāšanās risku, kvalitāti un daudzumu līdz tās nodošanai Pircējam. 

4.6.Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs atbilstošas kvalitātes un atbildīs 
Iepirkuma prasībām, kas uz to attiecas. 

  
5.      LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

 
5.1.Pārdevēja saistības: 
5.1.1.     Piegādātājs apĦemas veikt savlaicīgu Preces piegādi pēc ar pasūtītāju 

saskaĦota grafika. 
5.1.2.      Piegādātājs veic Preces piegādi Pasūtītāja uzraudzībā. 
5.1.3.     Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām.  
5.1.4.     Piegādātājs apĦemas Preces piegādes laikā, strādājot Pasūtītāja teritorijā, 

ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības 
noteikumu prasības. 

5.1.5.     Piegādātājs uzĦemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un 
trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs 
tajos vainojams. 

5.1.6.     Piegādātājs necels nekādas pretenzijas, ja Preces piegādes apjoms objektīvu 
iemeslu dēĜ varētu tikt palielināts vai samazināts. 

5.2. Pasūtītāja saistības: 
5.2.1.      Pasūtītājs apĦemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiĦos 

un kārtībā. 
5.2.2.     Pasūtītājs apĦemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākĜus Preces 

piegādei. 
5.2.3.      Pasūtītājs apĦemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieĦemšanu. 
5.2.4.     Pasūtītājs apĦemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu 

prasībām. 



5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja  
tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē 
iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, 
Ĝaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

5.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to 
saistību pilnīgas izpildes. 

5.5. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse 
atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no 
trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie 
ienākumi, kurus cietušais būtu saĦēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek 
atlīdzināti. 

 
6.      IZMAIĥAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

  
6.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 

Jebkuras līguma izmaiĦas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kĜūst 
par šī līguma neatĦemamām sastāvdaĜām. 

  
7.      STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

  
7.1.Jebkuras nesaskaĦas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceĜā, 

kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 14 (četrpadsmit) dienu laikā nespēs 
vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai 
saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

  
8.      NEPĀRVARAMA VARA 

  
8.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daĜēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākĜu rezultātā, 
kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne 
paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākĜiem 
pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 
streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu 
aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzĦemtās 
saistības, pieĦemšana un stāšanās spēkā. 

8.2.Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākĜu 
darbību, nekavējoties par šādiem apstākĜiem rakstveidā jāziĦo otram Līdzējam. 
ZiĦojumā jānorāda, kādā termiĦā pēc viĦa uzskata ir iespējama un paredzama 
viĦa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziĦojumam 
ir jāpievieno izziĦa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 
apstākĜu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

  
9.      CITI NOTEIKUMI 

  
9.1.Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām 

personām, kas likumīgi pārĦem viĦu tiesības un pienākumus. 
9.2. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža, un ir spēkā līdz 2014. gada 

31.maijam.  



9.2.Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaĜām ar tām piešėirtajiem 
nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā 
nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu. 

9.3.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu 
juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. 

9.4.Pasūtītājs par pilnvarotajiem pārstāvjiem šī līguma izpildes laikā nozīmē: 
- ĒrgĜu vidusskolā direktores vietniece saimnieciskā darbā Ligita JaunozoliĦa, 
tālruĦa numurs 28368478,  
- Ăimenes atbalsta centra „ZīĜuks” vadītāja Rudīte Zeiferte, tālruĦa numurs 

64829562, 
- Sociālās aprūpes centra vadītāja Ieva Dūduma, tālruĦa numurs 26591593, 
- Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja Agita Opincāne, tālruĦa numurs 29400442. 

9.5.Piegādātajs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē  
 
Vilni Vasku, tālruĦa numurs 29129253 

 
9.6.Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai 

skaitā, par Preces pieĦemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pavadzīmes 
noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, 
savlaicīgu apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.  

9.7. Iepirkuma Tehniskais – finanšu piedāvājums ir šī līguma neatĦemama 
sastāvdaĜa. 

  
10.  LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

  
Pasūtītājs: Piegādātājs: 

 
ĒrgĜu novada pašvaldība  
Rīgas ielā 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu 
novads, LV-4840 
Reă.Nr.LV 90002214379 
Tālr.64871231, f.64871231, 
e- pasts: ergli@ergli.lv 

z/s „Atpūtas” 
„Atpūtas”, Bērzaunes pagasts, Madonas 
novads, LV-4853 
Reă. Nr. LV45401014403 
f.: 64823171, mob.t.: 29481742 
e-pasts: koks@viva.lv 

Banka: AS Swebank 
Konta Nr.: LV39HABA0551034000143 
Kods: HABALV22 

Banka: Unibanka Madonas filiāle 
Konta Nr. LV68UNLA0030900643173 
Bnka: Swedbanka 

 Konta Nr. LV22HABA0551005600789 
  
ĒrgĜu novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājs_______________              Īpašnieks________________ 
                                    /Guntars Velcis/                                     / Ivars Ėirps / 

z.v.                                                                          z.v. 

 


