
MALKAS PIEGĀDES  LĪGUMS Nr. 2016/ 10 

Par malkas piegādi 

 
Daugavpils novada 

Skrudalienas pagastā          2016.gada 19.februārī  

 

 Skrudalienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. LV 90000073569, juridiskā adrese Skaista iela 9, 

Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, kuras vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas pagasta pārvaldes 

vadītāja Betija Ivanova, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un  

AIVARS ŠABLINSKIS, personas kods  , deklarēta dzīvesvieta m.”Cinīši”, Skrudalienas pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5470,  turpmāk tekstā Piegādātājs, no otras puses, abas kopā Līdzēji noslēdza šo 

Līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Piegādātājs saskaņā ar Pasūtītāja  pasūtījumu un atbilstoši Piegādātāja 2016.gada 15.februāra   

piedāvājumam, iepirkuma identifikācijas Nr. Skrud PP 2016/2 piegādā Pasūtītajam, bet Pasūtītājs  nopērk 

malku 100  kb.m. apmērā , turpmāk tekstā saukta Prece, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu. 

1.2. Malku Piegādātājs piegādā vietā, saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. 

 2. Līguma summa un norēķinu kārtība. 

2.1. Maksa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus ir 

EUR  20,00 par 1 kb.m., turpmāk tekstā – Līguma summa. 

2.2. Apmaksa par piegādātu malku tiks veikta ar pārskaitījumu uz  Piegādātāja norēķina kontu par faktiski 

saņemto malkas daudzumu. 

3. Preces pieņemšanas nosacījumi. 

3.1. Piegādātājs nodod Preci Pasūtītājam ne vēlāk, ka līdz 2016. gada 31.oktobrim. 

3.2. Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā Preci (visu vai daļu no tas) nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu 

vai neatbilstošu Preces tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām, tiek sastādīts akts, kurā Pasūtītājs 

norāda atklātos trūkumus. Aktu paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par šā Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. Piegādātas preces apmaksa tiks veikta pēc trūkumu novēršanas. 

4. Kvalitāte un garantija. 

4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs labas kvalitātes. Ja malkas kvalitāte neatbilst Nolikuma 

prasībām, Pasūtītājam ir tiesības samazināt pieņemšanas koeficientu pēc sava uzskata. 

5. Līdzēju saistības. 

5.1. Piegādātāja saistības: 

5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt  Preces piegādi atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām. 

5.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces  atbilstību Līguma un iepirkuma Nolikuma prasībām. 

5.2. Pasūtītāja saistības: 

5.2.1.Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par saņemto  Preci  20 darba dienu laikā. 

5.2.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Piegādātāja piegādātās preces pieņemšanu. 

6. Līdzēju pilnvarotās personas. 

6.1. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju pilnvarotās personas: 

6.1.2. Pasūtītāja pilnvarotā persona: Karina Kastjukeviča , Skrudalienas  pamatskolas direktores vietniece 

saimniecības darbā  , tālr.  65437658 ,   e-pasts: skrudalienas.skola@skrudaliena.lv   

6.1.3. Piegādātāja pilnvarotā persona:  _Aivars Šablinskis   

6.2. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības: 

6.2.1. parakstīt preču pavadzīmi, 

6.2.2. saskaņot Preces piegādes laiku, un veikt Līguma izpildes uzraudzību. 

6.2.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi; 
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6.2.4. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.  

6.2.5. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tā 

pielikumos.  

6.2.6. Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līguma apakšpunktā minētos rekvizītus 

(tālruņu un faksu numurus un e-pasta adreses).  

7. Nepārvarama vara. 

7.1. Līdzējs tiek atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai 

nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir 

ārpus Līdzēju kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas 

stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās 

kontroles robežās un kavē līgumsaistību izpildi).  

7.2. Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru Līdzēju rakstiski 3 

(trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas 

kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.  

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības 

atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas 

rezultātā. 

8. Līguma darbības termiņš. 

8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līguma saistību izpildei. Līguma parakstīšanas 

datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī. 

9. Citi noteikumi. 

9.1. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu 

ceļā 20 (divdesmit) dienu laikā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

9.2. Par Līguma grozījumiem Līdzēji vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par grozījumiem 

pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

9.3. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz cetram lapām un viena pielikuma uz 

1 (vienu) lapā katrs, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks.  

 

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti . 

Pasūtītājs: Piegādātājs: 

 

Skrudalienas pagasta pārvalde 

Reģ. Nr. LV 90000073569 

Juridiskā adrese:  Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads  

Tālr. 65439238, fakss 65439238 

Bankas kods: Valsts kase TRELLV22 

Norēķinu konts: LV91TREL9812139002000 

Skrudalienas pagasts pārvaldes vadītāja: 

 

 Betija Ivanova  

 

2016.gada  19.februārī   

z.v. 

AIVARS ŠABLINSKIS 

Personas kods  

Juridiska adreses: m.”Cinīši”, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5470; 

 

 

 

____________________ Aivars Šablinskis 

 

2016.gada 19.februārī   
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