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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS LĪGUMS Nr. Nr. 2.4.5./280-14 
“Degvielas piegāde Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldei un komunālajam uzņēmumam”  

Madonā 

  

 2014.gada 10.novembrī. 

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000054572, adrese Saieta laukums 

1, Madona, Madonas novads, kuras vārdā rīkojas izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, pamatojot 

ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu, 

turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “Oilands, reģistrācijas numurs 50003264191, adrese Bauskas iela 58, Rīga, LV-1004, 

kuras vārdā rīkojas tās __________________________, pamatojot ar  sabiedrības statūtiem, 

turpmāk tekstā Pārdevējs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse,  

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veiktajā iepirkumā Nr.MNP2014/41 „Degvielas 

piegāde Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldei un komunālajam uzņēmumam” pieņemto 

lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, turpmāk tekstā - Iepirkums, kurā paredzēts, ka 

līguma izpildē piedalās šādi Pircēji: 

1. Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvalde, reģ.nr. 90000042319, adrese: 

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV - 4833; 

2. Madonas novada pašvaldības SIA “Ošupes KU”, reģ.nr.45403004043, adrese: Skolas 10, 

Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV – 4833, 

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz vispārīgās 

vienošanās līgumu ar pielikumiem, turpmāk tekstā - Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 
1.1. Pārdevējs pārdod un Pasūtītāja Pircēji pērk sauszemes mehānisko transportlīdzekļu degvielu 

(benzīns un dīzeļdegviela) apjomā pēc vajadzības Pārdevēja degvielas uzpildes stacijā 

(turpmāk – DUS) Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu 

sistēmu. 

1.2. Pircējs ir tiesīgs iegādāties jebkuru DUS pārdodamo degvielas veidu ar atlaidi 0,017 euro/l 

no degvielas iegādes brīdī uz tablo norādītās cenas bez PVN. Atlaide ir spēkā visā Līguma 

izpildes laikā un to samazināt nav paredzēts, bet Puses var vienoties par atlaides 

palielināšanu. 

1.3. Pārdevējs pārdod tikai klimatiskajiem laika apstākļiem atbilstošu degvielu (atbilstoša 

klimatiskā kategorija / klase saskaņā ar LVS EN 590:2014) un Latvijas Republikā spēkā 

esošo normatīvo aktu un standartu prasībām atbilstošu degvielu. 

1.4. Līguma izpildes termiņš ir 2 (divi) gadi no tā noslēgšanas dienas. 

1.5. Degvielas iegāde sākas no līguma par degvielas norēķinu kārtību noslēgšanas dienas (ja tāds 

ir noslēgts) un beidzas šīs vienošanās darbības ēdējā dienā. Ja līgums par degvielas norēķinu 

kārtību netiek slēgts, tad degvielas iegāde sākas uzreiz pēc Līguma noslēgšanas dienas. 

1.6. Katrs Pircējs ar Pārdevēju savstarpēji var noslēgt līgumu par norēķinu kārtību, kurā vienojas 

arī par ikmēneša pārskatu un rēķinu iesniegšanu, kā arī rēķinu apmaksas termiņu un kārtību, 

līgumsodu, u.c. ar to saistītiem jautājumiem. Līgumā par norēķinu kārtību tiek ievēroti šī 

Līguma un Iepirkuma dokumentu noteikumi un tas ir spēkā šī Līguma darbības laikā. 

 

2. LĪGUMA CENA 

2.1. Pārdevējs pārdod degvielu par cenu, kas iegādes brīdī un vietā ir norādīta DUS uz tablo 

(faktiskā mazumtirdzniecības cena), piemērojot līguma 1.2.punktā norādīto atlaidi.  

2.2. Kopējā līgumcena veidojas atkarībā no Pircēju nopirktā degvielas daudzuma Piegādātāja 

DUS. Ja kopējā līgumcena bez PVN sasniedz euro 41 999,99 (četrdesmit vienu tūkstoti 

deviņi simti deviņdesmit deviņus euro, 99 dentus), Līgums izbeidzas neskatoties uz to, ka 

Līguma 1.4.punktā noteiktais izpildes termiņš vēl nav pienācis. 
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3. SAMAKSA UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Samaksa par iegādāto degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot 

bezskaidras naudas norēķinu sistēmu ar pēcapmaksu par pagājušo periodu, kas nav īsāks par 

vienu mēnesi.  

3.2. Samaksu par iepriekšējā periodā nopirkto degvielu katrs Pircējs atsevišķi veic pats ar 

pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķinu kontu saskaņā ar līgumu par norēķinu kārtību 

un Pārdevēja rēķinu (līguma 1.6.punkts).  

3.3. Pamatprasības norēķiniem: 

3.3.1. Pārdevējs katram transportlīdzeklim atsevišķi nodrošina iespēja limitēt uzpildāmo 

degvielas daudzumu norēķinu periodā. 

 

4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS 

4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt iespēju pirkt kvalitatīvu degvielu, kura atbilst spēkā esošo 

normatīvo aktu un standartu prasībām, saskaņā ar Līgumā paredzēto. 

4.2. Katrs Pircējs apņemas degvielu iegādāties tā Pārdevēja DUS, kura piedāvātā degvielas 

cena ar atlaidi ir zemākā, izvērtējot arī iegūto ietaupījumu ar attiecīgā Pārdevēja DUS 

atrašanās vietas attālumu. 

4.3. Katrs Pircējs apņemas pats samaksāt par nopirkto degvielu saskaņā ar Līgumā paredzēto. 

4.4. Strīdu gadījumā par degvielas kvalitāti atlasīto paraugu laboratorisko pārbaudi veic 

neatkarīga laboratorija pēc pušu vienošanās. Tās sniegtie pārbaudes rezultāti ir saistoši un 

izpildāmi abām Pusēm. 

4.5. Bez īpaša pilnvarojuma saskaņā ar Līguma noteikumiem iegādāties degvielu, lai nodrošinātu 

Līguma saistību izpildi, ir tiesīgas Pircēja norādītās personas. 

4.6. Pārdevējs savlaicīgi iepriekš informē Pircējus par visām izmaiņām Pārdevēja darbībā un 

noteikumos, kas saistīti ar Degvielas iegādi. 

 

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

5.1. 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 saņēmis, 

otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

5.2. Zaudējumi, kuri jebkuram no Pircējiem radušies, lietojot nekvalitatīvu Pārdevēja degvielu 

un ir atbilstoši pierādīti ar kompetentas institūcijas slēdzienu, tiek ieturēti ieskaita kārtībā, 

par zaudējumu summu samazinot Pārdevējam veicamo maksājumu, pamatojoties uz 

abpusēji parakstītu aktu un tajā fiksētu zaudējumu apmēru. 

 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja 

minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar Nepārvaramas varas apstākļiem. Ar 

Nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus 

gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Līguma izpildi. 

6.2. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, pēc iespējas nekavējoties rakstiski 

jāinformē par to otra Puse. 

6.3.  Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses ir 

tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski nopirkto degvielu. 

 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

7.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līgumā paredzētos grozījumus un 

citus nebūtiskus grozījumus. Puses var vienoties par būtiskiem grozījumiem Līgumā tikai 

Publisko iepirkumu likuma 67.1panta otrajā daļā minētajos gadījumos. 

7.2. Puses var vienoties par Līgumcenas grozījumiem atbilstoši Līguma 1.2. punktā 

paredzētajam. 

7.3. Visas Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstiski un tos 

parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji. Izmaiņas un grozījumi kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

7.4. Visas vienošanās, kas izriet no Līguma teksta, izdarāmas rakstiski. 
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7.5. Līguma ietvaros nav pieļaujami būtiski grozījumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

67.1panta trešajā daļā minētajam. 

7.6. Līguma izpildes laikā atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā un/vai piedāvājumā 

norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, 

un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemaina ekonomisko līdzsvaru par 

labu Pārdevējam. 

7.7. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Pārdevēja vienošanās par Līguma 

priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas, 

izņemot Iepirkuma dokumentus. 

7.8. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.  

7.9. Jebkurš no Pircējiem ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš Pārdevējam un 

Pasūtītājam nosūtot rakstisku paziņojumu un veicot norēķinus uz Līguma izbeigšanas dienu. 

7.10. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu ar Pircēju, ja viņš vairāk kā 1 (vienu) mēnesi 

kavē nopirktās degvielas rēķina apmaksu, 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš nosūtot Pircējam 

rakstisku paziņojumu. 

 

8. KONTAKTPERSONAS 

8.1. Pārdevējs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā 

saistībā ar Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to 

brīdinot otru Pusi. 

8.2. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma 

izpildi: 

Pārdevēju līguma izpildē pārstāv tā 

pilnvarotā persona: 

Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldes 

vadītājs 

DUS vadītāja 

 

Aigars ŠĶĒLS Gaļina GERŠEVICA 

Tālrunis: 29426366 Tālrunis: 64894433 

Fakss: 64829615 Fakss: 64894433  

e-pasts: osupe@madona.lv e-pasts: dus13@inbox.lv  

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Līdzēji garantē, ka tiem ir attiecīgās kompetence, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā 

noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas izpildīt Līguma saistības.  

9.2. Visi paziņojumi, pretenzijas, brīdinājumi un cita korespondence, izņemot rēķinus, ir 

jānoformē rakstiski un jānosūta uz Līgumā norādīto kontaktpersonu kontaktiem (e-pastu 

vai faksu) un vienlaicīgi jānosūta arī pa pastu. Nosūtīšanas faktu apliecina faksa atskaites 

izdruka vai attiecīgi otras Puses apstiprinājums e-pastā, vai apliecinājums par dokumenta 

nodošanu pasta iestādē. 

9.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā 

atrunāto saistību izpildei. 

9.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.5. Visus strīdus un domstarpības, kuras rodas sakarā ar Līgumu, Puses cenšas atrisināt sarunu 

ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no 

Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirta 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

9.6. Mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai standartiem 

attiecībā uz degvielas kvalitāti, Pārdevējs tirgo degvielu atbilstoši jaunajiem kritērijiem, 

neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas. 

9.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

9.8. Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz savstarpējo saistību izpildes 

komerciālajiem jautājumiem.  

9.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, adrese, kontaktpersona un kontakti vai 

citi rekvizīti, tad tas nekavējoties ir jāpaziņo par to otrai Pusei. 
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9.10. Līgums ir saistošs Pasūtītājam, Pircējiem un Pārdevējam, kā arī trešajām personām, kas 

tiesiski pārņem Puses tiesības un pienākumus. 

9.11. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros, no tiem 

vienu saņem Pasūtītājs, otru - Pārdevējs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9.12. Pircēji, parakstot pievienošanās protokolu, piekrīt un apņemas ievērot Līguma un tā 

pielikumu noteikumus, uzņemoties atbildību par Līguma izpildi savas kompetences 

robežās. 

9.13. Pušu paraksti apliecina, ka viņas ir pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

 

10. LĪGUMA PIELIKUMI 

10.1. PIELIKUMS Nr. 1 – Pircēju divi pievienošanās protokoli (katrs uz 1 (vienas) lapas). 

10.2. PIELIKUMS Nr. 2 – Sarakste Iepirkuma procedūrā - NAV. 

10.3.  PIELIKUMS Nr. 3 – Piedāvājums Iepirkuma procedūrā (uz 36 (trīsdesmit sešām) lapām). 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PUŠU REKVIZĪTI: 

 Pasūtītājs Pārdevējs 

Nosaukums Madonas novada pašvaldība “OILANDS” SIA 

Adrese 
Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Bauskas iela 58-1, Rīga, LV-

1004 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 50003264191 

Bankas nosaukums AS SEB banka AS 

Bankas kods UNLALV2X  

Bankas konta Nr. LV37UNLA0030900130116  

 

PUŠU PARAKSTI: 

Pasūtītājs 

Izpilddirektors               

 

 

 

 

 

 

 

Āris Vilšķērsts 

Pārdevējs 

Valdes loceklis                  

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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PIEVIENOŠANĀS PROTOKOLS Nr.1 
Madonā 

2014.gada 10.novembrī 

 

Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000042319, adrese: Skolas 

iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833, tās vadītāja Aigara 

ŠĶĒLA personā, kurš rīkojas saskaņā ar pagasta pārvaldes nolikumu, ar pievienošanās 

protokola parakstīšanu:  

 

1. kļūst par Pircēju Vispārīgās vienošanās līguma „Degvielas piegāde Madonas 

novada Ošupes pagasta pārvaldei un komunālajam uzņēmumam” Nr. 2.4.5./280-14 

ietvaros; 

 

2.  atzīst par saistošiem un pieņemamiem iepirkuma „Degvielas piegāde Madonas 

novada Ošupes pagasta pārvaldei un komunālajam uzņēmumam”, identifikācijas 

numurs MNP2014/41, noteikumus un rezultātus; 

 

3. apliecina, ka ir iepazinies ar Vispārīgās vienošanās saturu, pilnībā to saprot un 

apņemas izpildīt, ievērojot visus noteikumus.  

 

4. Pievienošanās protokols ir Līguma pielikums un neatņemam tā sastāvdaļa, 

sagatavots uz 1 (vienas) lappuses, parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi ir 

Pasūtītājam (viens Madonas novada pašvaldībai, otrs Madonas novada Ošupes 

pagasta pārvaldei), bet trešais eksemplārs Pārdevējam. 

 

 

 

 

Pircējs: 

Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldes 

vadītājs 

 

 
 

Aigars Šķēls 
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PIEVIENOŠANĀS PROTOKOLS Nr.2 
Madonā 

2014.gada 10.novembrī 

 

Madonas novada pašvaldības SIA “Ošupes KU”, reģistrācijas Nr. 45403004043, adrese: 

Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833, tās valdes 

locekles Martas NAGLES personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, ar pievienošanās 

protokola parakstīšanu:  

 

1. kļūst par Pircēju Vispārīgās vienošanās līguma „Degvielas piegāde Madonas 

novada Ošupes pagasta pārvaldei un komunālajam uzņēmumam” Nr. 2.4.5./280-14 

ietvaros; 

 

2.  atzīst par saistošiem un pieņemamiem iepirkuma „Degvielas piegāde Madonas 

novada Ošupes pagasta pārvaldei un komunālajam uzņēmumam”, identifikācijas 

numurs MNP2014/41, noteikumus un rezultātus; 

 

3. apliecina, ka ir iepazinusies ar Vispārīgās vienošanās saturu, pilnībā to saprot un 

apņemas izpildīt, ievērojot visus noteikumus.  

 

4. Pievienošanās protokols ir Līguma pielikums un neatņemam tā sastāvdaļa, 

sagatavots uz 1 (vienas) lappuses, parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi ir 

Pasūtītājam (viens Madonas novada pašvaldībai, otrs Madonas novada pašvaldības 

SIA “Ošupes KU”), bet trešais eksemplārs Pārdevējam. 

 

 

 

 

Pircējs: 

Madonas novada pašvaldības SIA “Ošupes KU” 

Valdes locekle 

 

 
 

Marta Nagle 

 


