
 

 

LĪGUMS 

Par degvielas  iegādi  Mālpils novada domes vajadzībām 
 

Mālpils novada Mālpilī                                         

Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”, reģ. 

Nr.90001737947, adrese: Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils novads, LV- 2152,  tās direktores 

Olgas Volosatovas  personā, kura rīkojas uz  Aģentūras nolikuma pamata, turpmāk tekstā 

saukts Pircējs, no vienas puses, un 

Akciju sabiedrība “Virši-A”, reģistrācijas Nr.40003242737, kuru pēc 02.01.2019. 

Pilnvaras Nr.05/2019 pārstāv Sanita Glužina, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no 

otras puses,  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusi vai Pusēm, 

pamatojoties uz Mālpils novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Degvielas iegāde Mālpils 

novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr.MND 2019/12  rezultātiem 

(Mālpils novada domes Iepirkuma komisijas  2019.gada 19.septembra lēmums, protokols  

Nr.66 ), noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pircējs pērk, un Pārdevējs pārdod Pircējam dīzeļdegvielu un benzīnu, turpmāk tekstā 

Degviela, par šajā līgumā un pielikumā noteiktajām cenām; 

1.2. Degvielas iegāde notiek Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās, izmantojot Pārdevēja 

izsniegtas degvielas kartes. 

 

2. Degvielas cena 

2.1. Degvielas cenas tiek noteiktas šajā līgumā un tā pielikumā (1.pielikums - Finanšu 

piedāvājums). Šajā summā ietilpst Degvielas piegādes izmaksas līdz Pārdevēja degvielas 

uzpildes stacijām visā Latvijas Republikas teritorijā, visi Latvijas Republikā noteiktie 

nodokļi, nodevas un citas izmaksas. 

2.2. Pārdevējs apņemas pārdot Degvielu par cenu, kāda konkrētajā laika periodā ir noteikta 

Degvielas uzpildes stacijās ar piedāvājumā noteikto atlaidi. 

 

3. Degvielas kvalitāte 

3.1. Degvielas kvalitātei jābūt apliecinātai ar Degvielas ražotāju un izplatītāju sertifikātiem, 

kuriem jāatbilst Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 3.2. Pārdevējs nodrošina Degvielas kvalitātes atbilstību kvalitātes un atbilstības sertifikātiem 

un citiem Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos noteiktiem normatīviem un pēc 

Pircēja pieprasījuma iesniedz Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā noformētu Degvielas 

atbilstības sertifikātu kopijas. 

4.  Degvielas iegādes kārtība 

4.1. Pārdevējs izsniedz Pircējam Degvielas kartes 6 (sešu) darba dienu laikā pēc Līguma 

spēkā stāšanās dienas. 

4.2. Pircējs iegādājas Degvielu Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās visā Latvijas Republikas 

teritorijā, izmantojot Pārdevēja izsniegtās Degvielas kartes. 

4.3. Gadījumā, ja tiek konstatēta bojāta Degvielas karte, Pārdevējs  to apmaina pret nebojātu 

10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja bojātās Degvielas kartes iesniegšanas dienas 

Pārdevējam. 

5. Norēķinu veikšanas kārtība 

5.1. Samaksa par nopirkto Degvielu veicama ar pārskaitījumu Pārdevēja bankas kontā ar 

pēcapmaksu, norēķinoties 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas par iepriekšējā mēnesī 

saņemto degvielu. 

5.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ieskaitīta Pārdevēja kontā. 

5.3. Pircējam jāsamaksā, pamatojoties uz Pārdevēja sagatavotu atskaiti par saņemto degvielu. 

Atskaiti Pārdevējs iesniedz līdz katra mēneša 10.datumam par iepriekšējo periodu. 

 



6. Nepārvaramas varas apstākļi 

6.1. Puses apņemas necelt pretenzijas vienai pret otru gadījumos, kurus izraisījusi 

nepārvarama, no pusēm neatkarīga vara. Šādā gadījumā aizkavēto saistību izpildes termiņš 

tiek atlikts uz laiku, kamēr pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Tomēr, ja saistību izpilde 

nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav iespējama ilgāk kā 30 dienas, jebkura Puse ir tiesīga 

prasīt neiespējamo saistību izpildes atcelšanu, Pusēm vienojoties par šādas atcelšanas kārtību. 

6.2. Puses apņemas necelt pretenzijas vienai pret otru gadījumos, kurus izraisījusi 

nepārvarama, no pusēm neatkarīga vara. Nepārvarama vara ir jebkurš notikums, kas nav 

atkarīgs no līdzēju pusēm un tieši attiecas uz šī līguma izpildi, ieskaitot (bez ierobežojumiem) 

mobilizāciju, blokādi, embargo, pilsoņu nemierus, ugunsgrēkus, plūdus, zemestrīci, dabas 

katastrofas un stihijas, karadarbības, streikus. Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek 

pieskaitīti arī traucējumi informācijas saņemšanā, kurus ir izraisījis sakaru operators. 

7. Strīdu  izskatīšana un līguma atcelšana 

7.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma nosacījumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt 

pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par 

pārkāptu. 

7.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, 

puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības 

izskatāmas Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

7.3. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja Pircējs atkārtoti neveic samaksu saskaņā ar 

Līguma noteikumiem. 

8. Citi noteikumi 

8.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un Līguma darbības laiks ir 1 (viens) gads. 

8.2. Visi Līguma pielikumi, grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos 

parakstot, un tie ir spēkā ar to visu eksemplāru parakstīšanas brīdi. 

 8.3. Visi Līguma pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai 

papildinājumi, ja tie ir sastādīti atbilstoši Līguma 8.2.punkta nosacījumiem, ir Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas. 

8.4. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu 

rekvizītu izmaiņām. 

8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no 

kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja. 

8.6.Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 1.pielikums: Finanšu piedāvājums uz  vienas 

lapas. 

 

9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

Pircējs Pārdevējs 

P/A „Mālpils sociālais dienests” 

Reģ. Nr.90001737947 

Garkalnes  iela 8, Mālpilī,  

Mālpils novadā, LV – 2152  

Konts: LV68HABA0551035543861 

e-pasts: Olga.Volosatova@malpils.lv   

AS „VIRŠI-A” 

Reģ.Nr.40003242737 

Kalna iela 17, Aizkraukle 

Aizkraukles pag. Aizkraukles nov. LV -5101 

LV28UNLA0026000404101 

birojs@virsi.lv   
 

 

Olga Volosatova 

 

 

Sanita Glužina 

 

 

  

ŠIS DOKUMENTS PARKASTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  UN SATUR LAIKA ZIMOGU 

LĪGUMA PARAKSTĪŠANAS DATUMS UN VIETA IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 

LAIKA ZĪMOGA DATUMS UN VIETA 
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