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LĪGUMS Nr. 04-13/244 

par kokskaidu granulu iegādi 2018./2019. gada apkures sezonai tiesas ēkām 

Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos un Alūksnē  
  

Rīgā         2018. gada 21. augustā 

   

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā 

adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pircējs), tās valdes locekles Santas Sausiņas 

personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildība „Latgales Granulas”, reģistrācijas numurs 52403034911, 

juridiskā adrese “Aļņi 5" - 11, Aļņi, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, LV-4628 (turpmāk – Pārdevējs), 

tās valdes locekļa Āra Sparāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,  

Pircējs un Pārdevējs atsevišķi/ kopā turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Kokskaidu 

granulu piegāde 2018./2019. g. apkures sezonai tiesas ēkām Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā, Balvos 

un Alūksnē”, identifikācijas numurs TNA2018/14, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums).  

  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

1.1. Pircējs pasūta un Pārdevējs piegādā kokskaidu granulas (turpmāk – Prece) Pircēja objektos 

(Līguma 1. pielikuma 4. punkts) saskaņā ar Pārdevēja iesniegto tehnisko specifikāciju (Līguma 

1. pielikums), kā arī atbilstoši citiem šī Līguma nosacījumiem. Kopējais piegādājamo Preču 

apjoms - 172 tonnas.  

1.2.   Pārdevējs apņemas pēc Līguma abpusējas parakstīšanas Preču piegādi pilnā apjomā veikt viena 

kalendāra mēneša laikā.  

 

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA  

2.1. Līguma kopēja summa saskaņā ar Pārdevēja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 

2. pielikums) ir 34 228,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti astoņi euro un 00 centi), 

neietverot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts 

papildus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem..  

2.2. Līguma summā ietilpst visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi, kā arī visas 

ar tehniskajā specifikācijā (Līguma 1. pielikums) aprakstīto Preci netieši saistītās izmaksas un 

izdevumi.  

2.3. Pircējs apmaksu par saņemto Preci un tās piegādi veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preču-

pavadzīmes rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu. 

2.4. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir veicis pārskaitījumu uz 

Pārdevēja norādīto bankas kontu. 

  

3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS,  

PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Līgums stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2018. gada 30. septembrim. 

Līguma parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.  

3.2. Ja Līguma darbības izbeigšanās brīdī, kas norādīts Līguma 3.1. punktā, kādas no Pušu saistībām 

nav izpildītas, tad Līguma darbības termiņš pagarinās līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā 

izpildījušas savas saistības viena pret otru.  

3.3. Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, 

kas saistīti ar šo Līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas 

un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Šis Līguma punkts netiek piemērots gadījumā, ja Līgums 

tiek lauzts 3.4. un 3.5. punktā norādītajā kārtībā.  

3.4. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma, paziņojot 

par to Pārdevējam rakstveidā vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, ja Pārdevējs ir pārkāpis jebkuru 

no šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem un/vai nosacījumiem, tajā skaitā, gadījumos, ja 

Pārdevējs neievēro Līguma noteikumus attiecībā uz Preces kvalitāti un/vai piegādes termiņiem 

un nevar piegādāt Preci Pircējam par Līgumā norādītajām cenām.  
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3.5. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no Līguma, paziņojot par to Pircējam rakstveidā vismaz 5 

(piecas) dienas iepriekš, ja Pircējs Līgumā noteiktajā termiņā neveic maksājumus par piegādāto 

Preci, ar noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un minētais 

trūkums nav novērsts 5 (piecu) dienu laikā no Pārdevēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas.  

  

 4. PREČU PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA  

4.1. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi Līguma 1. pielikuma 2. punktā norādītajā apjomā un 

termiņos pēc Pircēja kontaktpersonas pieprasījuma, kas tiek nosūtīts uz Pārdevēja Līguma 

7.1.2. apakšpunktā norādīto e-pastu vai pieteikts telefoniski. Prece tiek piegādāta vairākās 

piegādēs Pircēja norādītajās adresēs, kuras uzskaitītas šī Līguma 1. pielikuma 4. punktā.  

4.2. Pārdevējs uzsāk Preces piegādi Pircējam saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem 5 (piecu) dienu 

laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, abpusēji precizējot Preces piegādes laiku.  

4.3. Pārdevējs, ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms piegādes, telefoniski vienojas ar Pircēja 

kontaktpersonu par piegādes apjomu, datumu un laiku.   

4.4. Par Preces piegādi Pārdevējs iesniedz Pircēja kontaktpersonai preču pavadzīmi - rēķinu. Pircēja 

kontaktpersona pārliecinās par Pārdevēja preču pavadzīmes-rēķinā uzrādīto pozīciju atbilstību 

Līgumam. Konstatējot jebkura veida Preces bojājumus vai defektus, neatbilstošu daudzumu vai 

kvalitāti, Pircēja un Pārdevēja kontaktpersonas nekavējoties sastāda attiecīgu aktu. Ja Preces 

defektu raksturs padara Pircējam attiecīgās Preces lietošanu apgrūtinošu vai neiespējamu, 

Pircējam ir tiesības atteikties no šīs Preces, pieprasot piegādāt tās vietā lietošanai derīgu Preci. 

Preces ar defektiem tiek atdotas Pārdevējam.   

4.5. Prece tiek uzskatīta par pieņemtu kā atbilstoša šim Līgumam un preču pavadzīmi – rēķinu Pircēja 

kontaktpersona paraksta tikai tad, ja nav pretenzijas par Preces kvalitāti, daudzumu vai 

neatbilstību Līguma prasībām.   

  

 5. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA  

5.1. Pircējs apņemas pieņemt Preci un veikt šajā Līgumā paredzētos maksājumus, ja Prece atbilst 

Līguma noteikumiem.  

5.2. Pircējam ir tiesības Preci:  

5.2.1. nepieņemt, ja pirms pieņemšanas tiek konstatēts, ka tā neatbilst tehniskajā specifikācijā 

noteiktajiem kritērijiem,   

5.2.2. atgriezt Preci, ja Pircējs 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas 

konstatē, ka tā neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajiem kritērijiem.  

5.3. Pārdevējs apņemas:  

5.3.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms 

piegādes uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 

garantijas formā (oriģinālu) no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir 

tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, pirmā pieprasījuma neatsaucamu beznosacījuma 

līgumsaistību izpildes garantiju (oriģinālu) 5 % apmērā no kopējās līgumcenas (Līguma 

2.1. punkts).   

5.3.2. veikt Preču piegādi un izkraušanu objektā tehniskajā specifikācijā norādītajos apjomos 

un saskaņotajos termiņos ar saviem resursiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt 

darbus, kas nepieciešami Preces piegādei atbilstoši Līguma noteikumiem un 

normatīvajiem aktiem; 

5.3.3. piegādāt Līguma noteikumiem atbilstošu Preci Pircējam, saskaņā ar Līguma 

noteikumiem;  

5.3.4. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt atbilstošu Preci, ja Pircējs ir konstatējis 

neatbilstības Līguma noteikumiem;  

5.3.5. laicīgi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš ziņot Pircējam par iespējamiem Preces 

piegādes traucējumiem;  

5.3.6. ar saviem līdzekļiem un darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kas radušies Preces 

piegādes laikā, ja pie tā nav vainojams Pircējs. 
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5.3.7. uzņemties pilnu materiālo atbildību par objektam, Pircējam vai trešajām personām 

nodarītajiem zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kas Pārdevēja, tā speciālistu vai 

apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā radušies.  

5.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.  

5.5. Par šajā Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa pārsniegšanu Pārdevējs maksā Pircējam 

līgumsodu 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā no atsevišķā piegādē piegādātās 

Preces vērtības par katru kavējuma dienu.   

5.6. Pircējam ir tiesības pieprasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 2 % apmērā no Līguma kopējās 

summas, ja Pārdevējs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 5.3.1.apakšpunktā minēto 

dokumentu. 

5.7. Par šajā Līgumā noteiktā maksājuma termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 

0,5 % apmērā no atsevišķā piegādē piegādātās un neapmaksātās Preces vērtības par katru 

kavējuma dienu.  

5.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību izpildes un neizslēdz pienākumu 

atlīdzināt zaudējumus. 

5.9. Pircējs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no jebkura maksājuma, kas Pārdevējam pienākas, 

pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas Pircējam. 

   

 6. NEPĀRVARAMA VARA  

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas 

dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī 

notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns 

nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu 

normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).  

6.2. Puse, kas iekļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru Pusi rakstiski 

trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, kura 

izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.  

6.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības 

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

iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī 

Līguma laušanas rezultātā.  

  

7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

7.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta 

ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas: 

7.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu 

pildīšanai un mērķu sasniegšanai; 

7.1.2. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu 

trešajai personai Puses informē viena otru. 

7.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu 

aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. 

Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu 

datu apstrādei. 

7.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks 

pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu. 

7.4. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas 

robežām. 
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8. CITI NOSACĪJUMI 

8.1. Puses šī Līguma nosacījumu izpildes organizēšanai nozīmē kontaktpersonas:  

8.1.1 Pircēja kontaktpersonas - Līguma 3. pielikumā norādītās personas Pircēja piegādes 

adresēs;  

8.1.2. Pārdevēja kontaktpersona – Aivars Kančs, tālrunis 29473067, e-pasts: 

latgalesgranulas@inbox.lv.  

8.2. Pušu kontaktpersonām ir šādas tiesības:  

8.2.1. parakstīt preču pavadzīmi- rēķinu;  

8.2.2. pieteikt un saskaņot Preču piegādes laiku;  

8.2.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;  

8.2.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvām vai bojātām Precēm, tai skaitā Preču 

apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Precēm;  

8.2.5. risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.  

8.3. Pušu kontaktpersonām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumu šajā Līgumā vai tā 

pielikumos.  

8.4. Strīdus, kuri rodas saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek 

panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

8.5. Pasūtījumus vai pretenzijas sakarā ar Līgumu, Pircējs izsaka, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz 

Pārdevēja kontaktpersonas Līgumā minēto e-pastu. Paziņojuma nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz 

Pircēja elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas 

(e-pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā), kas kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu un, nepieciešamības gadījumā, katrai no Pusēm var kalpot par 

pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru var tikt piemērots 

Līgumā paredzētais līgumsods. 

8.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, 

faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

Ja Puse neizpilda šī Līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi 

savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.  

8.7. Līgums sastādīts uz astoņām lapām divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Līguma 

eksemplāram.   

  

 9. PUŠU REKVIZĪTI  

Pārdevējs:  

SIA „Latgales Granulas”  

Reģ. Nr. 52403034911 

Juridiskā adrese: “Aļņi 5" - 11, Aļņi, Dekšāres 

pagasts, Viļānu novads, LV-4628 

Banka: AS „Luminor Bank”  

Kods: NDEALV2X 

Konta Nr. LV61NDEA000008427114 

E-pasts: latgalesgranulas@inbox.lv 

Tālr. 29473067 

 

 

________________/Ā. Sparāns/ 

 

Pircējs:  

VAS „Tiesu namu aģentūra”  

Reģ. Nr. 40003334410  

Juridiskā adrese: Baldones iela 1B,  

Rīga, LV-1007  

Kods: UNLALV2X  

Konta Nr. LV64UNLA0002021469371  

  

 

 

 

 

 

___________________/S. Sausiņa/ 
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