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LĪGUMS Nr. 
Malkas piegāde Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldei 2016./2017.gada apkures sezonā 

Madonā 
 2016.gada 18.maijā 

 

Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.22.punktu rīkojas pagasta pārvaldes 

vadītāja Ilze DREIMANE, turpmāk saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Latvijas–Vācijas kopuzņēmums “HOLZWERKE LUBĀNA”, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem 

rīkojas ________________________________, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses, abi kopā saukti 

– Puses, vai atsevišķi - Puse,  

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2016/14 “Malkas un kokskaidu granulu piegāde 

Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldei 2016./2017.gada apkures sezonā” dokumentu prasībām, 

Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu iepirkuma 1.daļā (turpmāk tekstā – Iepirkums), 

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu ar 

pielikumiem (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Piegādātājs pārdod un ar savu tehniku un darbaspēku piegādā, bet Pasūtītājs pērk maz kvalitatīvo 

koksni/dedzināmo malku (turpmāk tekstā – apaļie kokmateriāli), viss kopā turpmāk tekstā - Darbi. 

1.2. Apaļie kokmateriāli ir jauktu koku sugu, to abos galos atsevišķos gala laukuma nogriežņos 

pieļaujama trupe līdz 50%. Pēc kvalitatīvajiem rādītājiem apaļie kokmateriāli ir izmantojami 

dedzināšanai, siltumenerģijas ražošanai. Tievgaļa caurmērs ir no 10 līdz 60 cm (ar mizu), garums ir 

no 2,40 m līdz 3,30 m. 

1.3. Piegādātājs apaļos kokmateriālus piegādā un izkrauj Pasūtītāja norādītajā piegādes vietā (turpmāk 

tekstā sauktas - piegādes vietas), adrese: Avotu iela 4, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas 

novads. 

1.4. Apaļo kokmateriālu piegāde ir paredzēta sekojoši: 

1.4.1. Pirmā piegāde, līdz 2016.gada 15.jūlijam piegādājot 500 (pieci simti) m3. 

1.4.2. Otrā piegāde, līdz 2016.gada 15.novembrim piegādājot 400 (četri simti) m3. 

1.4.3. Trešā piegāde, līdz 2017.gada 15.februārim piegādājot atlikušos 400 (četri simti) m3. 

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Apaļo kokmateriālu vienības cena par 1 m3 ir noteikta euro 20,90 (divdesmit euro, 90 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. Piegādes un izkraušanas izmaksas ir iekļautas vienības cenā. 

2.2. Kopējā līgumcena atbilstoši plānotajam daudzumam ir euro 27 170 (divdesmit septiņi tūkstoši 

viens simts septiņdesmit euro, 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības 

nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir euro 5 705,70 (pieci tūkstoši septiņi simti pieci euro, 70 

centi). Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli ir euro 32 875,70 (trīsdesmit divi 

tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro, 70 centi). 

2.2. Kopējā līgumcena Līguma izpildes laikā mainās atbilstoši faktiski piegādātajam un pieņemtajam 

daudzumam. 

2.3. Līguma summa tiek aprēķināta un Piegādātājam apmaksāta sekojoši: 

2.3.1. Piegādātājs pēc katras piegādes veikšanas iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktu un rēķinu. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie Darbi un jāparaksta akts vai 

rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad 

Piegādātājs iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.  

2.3.2. Pasūtītājam ir jāapmaksā Piegādātāja veiktie Darbi ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā 

pēc ikreizēja Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un pareiza rēķina 

saņemšanas. 

2.4. Līgums ir vienības cenu līgums, kas balstīts uz Piegādātāja piedāvājumu Iepirkumā. Līguma 

vienības cenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Līgumā 

noteiktās vienības cenas tā izpildes laikā netiek grozītas un materiālu, darbu mehānismu vai Darbu 

izpildei pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums netiek atlīdzināts. 

2.5. Samaksa par atbilstoši prasībām veiktajiem Darbiem tiek pārskaitīta uz Līgumā norādīto 

Piegādātāja norēķinu kontu kredītiestādē. 
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3. APAĻO KOKMATERIĀLU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes novērtēšanas, kā arī pieņemšanas - nodošanas vieta 

ir Līguma 1.3.punktā norādītā piegādes vieta. 

3.2. Piegādāto apaļo kokmateriālu pieņemšanas laiki piegādes vietā ir darba dienās no plkst. 8:00 līdz 

16:00. Pasūtītājs nodrošina piegādāto apaļo kokmateriālu pieņemšanu ne vēlāk kā vienas stundas 

laikā no piegādes brīža, kas Līguma izpratnē ir attiecīgās apaļo kokmateriālu kravas Piegādātāja 

pieteikšanās pie Pasūtītāja atbildīgās pārstāvja (Līguma 11.2.punkts), kurš uz kravas 

pavaddokumenta (turpmāk- pavadzīmes) veic atzīmi par apaļo kokmateriālu kravas kokvedēja 

sastāva vadītāja pieteikšanās laiku. 

3.3. Līguma izpratnē par apaļo kokmateriālu kravas pieņemšanas - nodošanas faktu apstiprinošu 

dokumentu tiek uzskatīta pavadzīme. Pasūtītājs noformē pavadzīmi, aizpildot šādus laukus: kravas 

pieņēmēja paraksts, paraksta atšifrējums un pieņemšanas laiks. Noformētas pavadzīmes 

Pārvadātāja eksemplāru Pasūtītājs izsniedz kokvedēja sastāva vadītājam. Noformētas pavadzīmes 

Piegādātāja eksemplārus Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam Līgumā noteiktajā kārtībā.  

3.4. Līdzēji vienojas, ka Piegādātājs veic apaļo kokmateriālu marķēšanu, atsevišķu kokmateriālu galos 

ar skavām piestiprinot marķējamās lapas. 

4. APAĻO  KOPKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANA 

4.1. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2007. noteikumiem 

Nr.744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”, izmantojot grupveida uzmērīšanas 

metodi, nosakot tilpumu pēc  kraujmēra.  

4.2. Līdzēji vienojas, ka apaļo kokmateriālu uzmērīšanu un kvalitātes vērtēšanu veic Pasūtītājs, 

ievērojot Līguma noteikumus. Orientējoši malkas uzmērīšanā tiek piemērots koeficients 0,65. 

Piegādātājam ir tiesības saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt uzmērījumu un uzmērīšanas procesa 

kontroli. Piegādātājam ir tiesības iepazīties ar Pasūtītāja darbinieku kvalifikāciju un pieredzi apaļo 

kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes novērtēšanas jomā. 

4.3. Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes noteikšana tiek veikta pirms kravas izkraušanas, 

sastādot kravas uzmērīšanas aktu, ko paraksta Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji. 

4.4. Sastādot uzmērīšanas aktu, kravas daļas tiek numurētas, skaitot no automašīnas kabīnes. 

4.5. Kravas uzmērīšanas akts tiek sagatavots atbilstoši Līguma 3.pielikumā pievienotajai formai.  

4.6. Piegādātāja pavadzīmju eksemplārus un uzmērīšanas aktu oriģinālus pēc to noformēšanas 

Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgās apaļo 

kokmateriālu kravas piegādes. 

4.7. Domstarpības, kas rodas uzmērot apaļos kokmateriālus, risina Līdzēju pilnvarotie pārstāvji 

savstarpēju pārrunu ceļā. Ja domstarpības netiek atrisinātas pārrunu ceļā, Līdzējiem vienojoties, 

tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts vai ekspertu grupa, kura atzinums ir Līdzējiem saistošs. 

Izmaksas par eksperta pakalpojumiem apmaksā abi Līdzēji uz pusēm līdzīgās daļās. 

4.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti neievēro Līgumā noteiktos uzmērīšanas noteikumus, 

Piegādātājam ir tiesības Līgumā noteiktā kārtībā pārtraukt apaļo kokmateriālu piegādes. 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

5.2. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Līgumā nav paredzēts cits termiņš, izskatīt 

un sniegt rakstisku atbildi uz Piegādātāja iesniegumiem, ziņojumiem u.c.dokumentiem.  

5.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi informēt Piegādātāju par jebkādiem notikumiem, kas var traucēt vai 

kavēt Darbu izpildi. 

6. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Piegādātājam ir jāizpilda Darbi atbilstoši Līguma noteikumiem un jānovērš jebkuras nepilnības, 

līdz visas pamatotās un uz veiktajiem Darbiem attiecinātās Pasūtītāja prasības ir pilnībā izpildītas.  

6.2. Piegādātājam ir jānodrošina viss nepieciešamais darbaspēks un citi resursi, lai visas saistības un 

pienākumi Līguma ietvaros tiktu izpildīti noteiktā apmērā, termiņā un kvalitātē. 

6.3. Piegādātājs nodod Darbus Pasūtītājam ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu Līgumā noteiktajā 

kārtībā un termiņā.  

6.4. Piegādātājs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.5. Piegādātājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Līgumā nav paredzēts cits termiņš,  

izskatīt un sniegt rakstisku atbildi uz Pasūtītāja iesniegumiem, ziņojumiem u.c. dokumentiem. 

6.6. Piegādātājam, cik ātri vien iespējams, jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par tādiem jauniem 

apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Darbu izpildi. 
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6.7. Piegādātājs izraksta un iesniedz Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. 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 Puse būtu saņēmusi, otrai Pusei izpildot 

saistības, netiek atlīdzināti. 

7.2. Ja Piegādātāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Piegādātājs 

maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru līgumsaistību izpildes 

kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs 

ieturēt no izmaksājamām summām. 

7.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 

0,1% apmērā no Līguma summas par katru līgumsaistību izpildes kavējuma dienu, bet kopā ne 

vairāk kā 10% no Līguma summas. 

7.4. Līgumsoda samaksa nevienu pusi neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. 

7.5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja otra Puse nepilda vai 

nepienācīgi pilda Darbus vai kādu Līgumā noteikto saistību, vai attiecīgajos normatīvajos aktos 

noteikto, un pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas nenovērš konkrēto pārkāpumu 3 

(trīs) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās. Līguma laušanas 

gadījumā Puses 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas 

akta parakstīšanas veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām 

summām uz Līguma laušanas brīdi. 

7.6. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kuri nebija jāparedz, 

ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas ietekmē Līguma izpildi, 

tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. Tādā gadījumā Puses var 

vienoties par attiecīgo jautājumu risinājumu, ņemot vērā konkrēto situāciju, tiktāl, ciktāl tas ir 

pieļaujams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.  

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Puses neizvirza viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā 

ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, jebkura kara un teroristiskas darbības, kas tiešā veidā 

ietekmē Līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst. 

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

Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu veidošanos, izpildot Līgumu. 

8.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, saistību izpildes laiks pagarinās par termiņu, kuru Puses 

nosaka ar atsevišķu vienošanos. 

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Jebkurus strīdus, nesaskaņas vai prasību sakarā ar Līgumu vai tā laušanu, izbeigšanu vai spēkā 

neesamību puses izšķir savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos mēneša laikā panākt neizdodas, 

tad Latvijas Republikas tiesā. 

9.2. Līguma noteikumu interpretācijā ir jāpiemēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 

10. LĪGUMA GROZĪŠANA 

10.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas Līgumā izdarīt nebūtiskus grozījumus. Puses 

var vienoties par būtiskiem grozījumiem Līgumā tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1panta otrajā 

daļā minētajos gadījumos. 

10.2. Līguma ietvaros nav pieļaujami būtiski grozījumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

67.1panta trešajā daļā minētajam. 

10.3. Atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā vai piedāvājuma precizējumi ir pieļaujami tikai ar 

Pasūtītāja piekrišanu. Vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Piegādātāja 

ierosinājumu, ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma 

dokumentos noteiktās prasības.  

10.4. Līgumā obligāti ir jāizdara grozījumi sakarā ar izmaiņām normatīvos aktos, kuri pieņemti pēc 

Līguma noslēgšanas. Ja grozījumi, kuri pieņemti pēc Līguma noslēgšanas, pasliktina kādas puses 

stāvokli, tad tā ir tiesīga pieprasīt Līguma laušanu. 

10.5. Līguma noteikumu papildinājumi un/vai grozījumi noformējami rakstiski kā abu pušu 

vienošanās un pievienojami Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas. 
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11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā atrunāto 

saistību izpildei. 

11.2. Piegādātājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kas ir atbildīgas par Līguma izpildi. Pusēm ir 

tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma 

izpildi: 

Piegādātāju Līguma izpildē pārstāv tā 

pilnvarotā persona: 

Madonas novada Ļaudonas pagasta 

pārvaldes vadītāja Ilze DREIMANE 

Amats  

Vārds uzvārds 

Tālrunis: 26577486 vai 64860892 Tālrunis:  

e-pasts: laudona@madona.lv  e-pasts:  

11.3. Par tiem Darbu izpildes organizatoriskajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Līgumā, savstarpēji 

vienojas iepriekšējā punktā minētās personas. 

11.4. Visi oficiālie ar Līgumu saistītie dokumenti un paziņojumi ir uzskatāmi par nosūtītiem dienā, 

kad tie ir iesniegti pasta sakaru iestādē vai izsniegti Otrai pusei personīgi. Citas informācijas 

apmaiņa notiek ar citiem zināmajiem sakaru līdzekļiem. 

11.5. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma 

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

Iepirkuma dokumentus. Iepirkuma nolikuma noteikumi kopā ar tā pielikumiem ir spēkā un ir 

saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums līgumam nav pievienots kā 

pielikums 

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

esamību. 

11.7. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un izpildi. 

Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības to saņemt. Tas 

paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm. 

11.8. Līgums ir sagatavots uz četrām lappusēm 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem vienu 

saņem Pasūtītājs, otru – Piegādātājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

11.9. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem. 

12. LĪGUMA PIELIKUMI 

12.1. Līguma pielikums Nr.1 – Sarakste Iepirkumā (uz 2 (divām) lapām); 

12.2. Līguma pielikums Nr.2 – Piegādātāja piedāvājums Iepirkumā (kopija uz 6 (sešām) lapām); 

12.3. Līguma pielikums Nr.3 – Uzmērīšanas akts (forma) (uz 1 (vienas) lapas). 

13. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI  
PASŪTĪTĀJS      PIEGĀDĀTĀJS 

Madonas novada pašvaldības 

Ļaudonas pagasta pārvalde 

Reģistrācijas Nr. 90000054746 

Adrese: Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas 

pagasts, Madonas novads, LV-4862 

Konts Nr.  

Banka  

Kods  

Pārvaldes vadītāja 

  

 

 

 

 

 ____________________________ I.Dreimane 

Latvijas–Vācijas kopuzņēmums 

“HOLZWERKE LUBĀNA” 

Reģistrācijas Nr. 40003230494 

Adrese: Parka iela 1, Lubāna, Lubānas novads, 

LV-4830. 

Konts Nr.  

A/S  

Kods  

Amats 

 

 

 

 

 

____________________________ V.Uzvārds 
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Līguma pielikums Nr.3  „UZMĒRĪŠANAS AKTS” 

 

UZMĒRĪŠANAS AKTS 

   

       

     

 201__.gada ___.___________ 

Pārdevējs:      
      

Apaļo kokmateriālu 

produkts: 

  Mazkvalitatīvā koksne 

    

Uzmērīšanas metode:   Uzmērīšana kraujmērā 
    

Pircējs:            

 

  

(Pasūtītāja juridiskais nosaukums) 

 Uzmērīšanas vieta:           

   (piegādes vietas adrese) 

  Pavadzīme:           

   (pavadzīmes numurs ar kādu piegādāta attiecīgā krava) 

Pavadzīmes datums:           

   (datums, kas norādīts uz pavadzīmes) 

 Automašīnas numurs:           

   (pārvadātāja mašīnas un piekabes numurs) 

 Transportlīdzekļa vadītājs:           

   (pārvadātāja transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds) 

       

       
Kasetes Nr. Suga Garums, cm 

Augstums, 

cm 
Platums, cm Koeficients Tilpums, m3 

1 2 4 5 6 7 8 

1            

2            

3            

4            

Kopā:            

       

       

Pārvadātājs...................................................................................... vārds, uzvārds , paraksts 

  

       
Pieņēmējs...................................................................................... vārds, uzvārds , paraksts 

  

        
  

 


