
APSTIPRINĀTS 

Madonas novada pašvaldības domes 03.05.2012. 

ārkārtas sēdē (protokols Nr.8, 1.p) 

 

 

NODOMU PROTOKOLS 

Par siltumenerģijas, uzkarsēta ūdens veidā, piegādēm  

 

Madonā         2012.gada __. __________ 

 

            Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas eko”, vienotās reģistrācijas 

Nr.40103532757, juridiskā adrese Rīga, Tallinas iela 52-8, LV-1001, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa 

Paeglīša personā, turpmāk tekstā – Piegādātājs , no vienas  puses, un 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Madonas Siltums”, vienotās reģistrācijas Nr. 

LV45403004471, juridiskā adrese Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801, tās 

valdes locekļa Ulda Lielvaloža personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā 

turpmāk tekstā  - Puses, vienojas par sekojošo :  

 

   

1. NODOMU PROTOKOLA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Piegādātājs ir izteicis vēlmi pārdot un piegādāt un Pasūtītājs ir izteicis vēlmi pirkt 

siltumenerģiju uzkarsēta ūdens veidā (turpmāk tekstā saukta – Siltums) atbilstoši Pasūtītāja 

siltumapgādes tīklam pieslēgto patērētāju vajadzībām (orientējoši 32000 līdz 40 000 MWh 

gadā). Siltums uzkarsēta ūdens veidā jāpadod 85 - 95
o
C grādu temperatūrā. 

2. Lai saņemtu Nodomu protokola 1.punktā noteikto pakalpojumu, Pasūtītājs rīkos publiska 

iepirkuma procedūru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

3. Līgums ar Piegādātāju par pakalpojuma sniegšanu tiks slēgts gadījumā, ja Piegādātājs 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iepirkumu procedūras rezultātā iegūs tiesības uz 

līguma slēgšanu. 

3.1. Līdz līguma slēgšanai tiks saskaņoti Siltuma piegādes inženiertehnisko risinājumu izbūves 

nosacījumi un to piederības robežas. 

 

3.2. Puses apņemas Nodomu protokola 3.punktā noteiktajā gadījumā noslēgt līgumu par 

Siltuma piegādi līdz 2014.gada 30.septembrim, līgumā paredzot šādus nosacījumus: 

3.2.1. Siltums tiek piegādāts Pasūtītāja norādītajā adresē – Cesvaines iela 24, Madona 

(turpmāk – Piegādes vieta). 

3.2.2. Siltuma piegāde tiks veikta laika periodā sākot no 2014. gada 01.oktobra, līguma 

darbības termiņu nosakot saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

3.2.3. Pasūtītājs par piegādāto Siltumu maksā Piegādātājam ne vairāk kā Ls 14,00 

(četrpadsmit lati un 00 sant.) par vienu megavatstundu, neieskaitot PVN. 

3.2.4. Pasūtītājs apmaksu veic uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu ne vēlāk 

kā  30 kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. 

3.2.5.  Pasūtītājs par piegādāto Siltumu apmaksas termiņu kavēšanu maksā Piegādātājam 

līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no katras attiecīgās pavadzīmē 

norādītās un neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu.  

3.2.6. Piegādātājs apņemas nodrošināt nepārtrauktas Siltuma piegādes, pārtraukumu 

rašanās gadījumā maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) 

apmērā no nepiegādātā Siltuma apjoma vērtības par katru nokavēto dienu, ja nav 

abpusēja vienošanās par piegāžu pārtraukumu. 

3.2.7.  Līguma darbības laikā Pasūtītājs var patstāvīgi ražot vai iegādāties no trešajām 

personām siltumenerģiju gadījumos, kad tas to var izdarīt par cenu, kas ir zemāka par 

Līgumā noteikto vai arī gadījumos, kad Piegādātājs nevar pienācīgi pildīt savas no šī 

līguma izrietošās saistības.  

3.2.8. Siltuma uzmērīšanas vieta ir Piegādes vieta. 

3.2.9. Piegādātās siltumenerģijas apjomi tiek noteikti Piegādes vietā pēc uzstādīta(u) 



veritificēta(u) un noplombēta(u) siltuma skaitītāja(u) rādījumiem. 

3.2.10. Slēdzot līgumu, Pusēm ir jāvienojas par Silltuma uzmērīšanas noteikumiem un 

kārtību. 

 

2. DARBĪBAS TERMIŅŠ 

 

2.1. Nodomu protokols stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad tiek 

noslēgts līgums par Nodomu protokola 1.punktā minētās Siltuma piegādi. Nodomu 

protokola darbība izbeidzas arī gadījumā, ja Puses nenoslēdz līgumu Nodomu protokola 

3.2.punktā minētajā termiņā, kā arī gadījumā, ja Puses uz abpusējas vienošanās pamata ir 

izbeigušas Nodomu protokolu pirms Nodomu protokola 3.2.punktā noteiktā termiņa. 

2.2. Nodomu protokols zaudē spēku tad, ja, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, bez 

alternatīvas tiek ierobežotas kādas Puses iespējas izpildīt tajā minētos noteikumus.  

2.3. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Nodomu protokolu, par to rakstveidā 

paziņojot otrai Pusei vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

2.4. Puses apņemas neizvirzīt viena otrai nekādas materiālas vai cita rakstura pretenzijas 

gadījumā, ja Nodomu protokols tiek izbeigts vai kāda no Pusēm vienpusēji lauzusi  

Nodomu protokolu pirms termiņa.  

 

3. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

 

3.1. Ar šī nodomu protokola parakstīšanu Puses pauž apņēmību veikt visas nepieciešamās 

darbības šajā nodomu protokolā paredzētās sadarbības sekmīgai īstenošanai. 

3.2. Pasūtītājam ir tiesības Nodomu protokola darbības laikā slēgt nodomu protokolus par 

Nodomu protokola 1.punktā noteiktā Siltuma piegādi arī ar citiem Piegādātājiem.  

3.3. Visus strīdus un domstarpības par šī nodomu protokola Pušu saistību izpildi, Puses risina 

sarunu ceļā. Gadījumā, ja šādi Pušu strīdus un domstarpības atrisināt neizdodas, tad 

Puses tos risina tiesā, Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. 

3.4. Jebkuri šī protokola papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti 

rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.  

3.5. Nodomu protokols sastādīts divos eksemplāros, katrai Pusei – pa vienam eksemplāram. 

3.6. Puses ir iepazinušās ar šo Nodomu protokolu un piekrīt tā noteikumiem, kas tiek 

apstiprināts ar pušu parakstiem. 

 

4. ADRESES, REKVIZĪTI, PARAKSTI 

 

SIA „Madonas Eko” 

Reģ.Nr. 40103532757 

Tallinas iela 52-8, Rīga, LV-1001 

Banka:  NORDEA Bank Finland PLC 

Konts: LV71NDEA0000083585144 

 

 

Valdes priekšsēdētājs   

 

J.Paeglītis _____________ 

 

SIA „Madonas Siltums”  
Reģ.Nr.LV45403004471 

Cesvaines iela 24, Madona, Madonas 

novads, LV-4801   

 

 

 

Valdes loceklis 

 

U.Lielvalodis____________ 

 
 

 

 


