
Līgums Nr.  06.11.-xy/20 

Par kurināmā piegādi 

 

Kuldīgā, Kuldīgas novadā       2020 . gada  ..............  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas siltumtīkli" vienotais reģistrācijas 

Nr.40003007890, juridiskā adrese Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads LV-3301, tās valdes 

priekšsēdētāja Arta Roberta un valdes locekļa Jura Štorha  personās, kuri darbojas uz statūtu 

pamata, turpmāk tekstā saukts Pircējs, no vienas puses, un SIA  “Paraugs”, juridiskā adrese 

...................., ....................,  valdes locekļa ......................... personā,  turpmāk tekstā Piegādātājs no 

otras puses, noslēdz Līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pircējs pērk un Piegādātājs pārdod un piegādā šķeldu . 

1.2. Šķeldas kvalitātes prasības:  

1.2.1. šķeldai jābūt sagatavotai ar mitrumu 30-55 % ; 

1.2.2. šķeldas tilpummasai jābūt robežās 265-380 kg/m3 ; 

1.2.3. šķeldas frakcijas vidējie izmēri no 10 līdz 50 mm ; 

1.2.4. šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas utml.,), kas var 

izsaukt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu. Sasalusi šķelda var būt 

ne vairāk kā 5% no kopējās kravas piegādes apjoma, gabalos, kuri nav lielāki par 100 

mm; 

1.2.5. Skuju piejaukums šķeldā nedrīkst pārsniegt 5 % no šķeldas masas. 

 

1.3. Piegādātājs līguma darbības laikā piegādā .....  berkubus šķeldas. 

1.3.1. Šķeldas piegādes aptuvenie daudzumi pa mēnešiem tiek noteikti sekojoši: 

-2020. gada oktobrī -  ..... m3(........... berkubi); 

-2020. gada novembrī -  ..... m3(........... berkubi); 

-2020. gada decembrī -  ..... m3(........... berkubi); 

-2021. gada janvārī-  ..... m3(........... berkubi); 

-2021. gada februārī-  ..... m3(........... berkubi); 

-2021. gada martā-  ..... m3(........... berkubi); 

-2021. gada aprīlī-  ..... m3(........... berkubi); 

-2021. gada maijā-  ..... m3(........... berkubi). 

 

1.3.2. Līguma darbības laikā, kalendārā gada ietvaros, šķeldas piegādes apjoms  var tikt palielināts 

par ......(..........) berkubu bez īpašas vienošanās noslēgšanas pie šā līguma. Apjoma palielinājuma 

iemesli var būt ,  ja ir iestājušies tādi klimatiskie apstākļi, kas būtiski palielina šķeldas patēriņu, vai 

arī kādam no esošajiem piegādātājiem ir samazināts šķeldas piegādes apjoms. Ja šķeldas papildus 

apjoms ir vairāk par ......berkubu pie šā līguma 1.3. punktā minētā apjoma, tad obligāti slēdzama 

rakstveida vienošanās pie šā līguma par šķledas apjoma palielinājumu. 

1.3.3. Pircējs patur tiesības samazināt līgumā noteikto šķeldas piegādes apjomu, ja Piegādātājs 

atkārtoti piegādā šķeldu, kas neatbilst līguma 1.2. punktā noteiktajām šķeldas kvalitātes prasībām. 

 

2. Piegādes noteikumi un norēķinu kārtība 

2.1.     Piegādātājs nodrošina šķeldas piegādi Pircējam uz katlu mājām Lapegļu ielā 8 un Stacijas 

ielā 6, Kuldīgā, saskaņā ar šā līguma 1.3.1. punktā noteikto grafiku.  

2.1.1. Piegādātājs šķeldas piegādi uz katlu mājām Lapegļu ielā 8 un Stacijas ielā 6, Kuldīgā var 

veikt arī pirms līguma 1.3.1. punktā noteiktā piegādes grafika, piegādes apjomus un laikus 

iepriekš mutiski saskaņojot ar valdes priekšsēdētāju A.Robertu. 

2.2.  Cena šķeldai tiek noteikta sekojoši: 

2.2.1. Zaru šķeldai-  Eur .............par vienu berkubu; 

2.2.2. Šķeldotu nomaļu, malkas šķeldai- Eur ............... par vienu berkubu; 

2.3.    Par šķeldas piegādes datumu uzskata datumu, kuru Pircēja pārstāvis atzīmē uz preču 

pavadzīmes-rēķina, tādējādi apstiprinot šķeldas saņemšanu. 

2.4. Klimatisko apstākļu dēļ samazinoties šķeldas patēriņam salīdzinot ar iepriekšējām apkures 



sezonām, pēc Pircēja pamatota, rakstiska pieprasījuma šķeldas piegādes apjomi var tikt 

samazināti. 

2.5.  Apmaksa par šķeldu tiek veikta ar pārskaitījumu uz Piegādātāja bankas kontu sekojoši: 

2.5.1. Par šķeldas piegādi, kas veikta saskaņā ar līguma 1.3.1. punktā minēto grafiku un 

daudzumiem- 65 (sešdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc šķeldas saņemšanas, 

pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu; 

2.5.2. Par šķeldas piegādi, kas veikta pirms līguma 1.3.1. punktā minētā grafika - 65 (sešdesmit 

piecu) kalendāro dienu laikā pēc līguma 1.3.1. punktā noteiktā grafikā minēto mēnešu 

beigām, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu. (piemēram, ja vasarā 

tiek piegādāti 3000 m3 šķeldas, tad par oktobri tiek ieskaitīti 2000 m3, bet par novembri 1000 m3 un norēķini 

atbilstoši- 65 dienu laikā- līdz 05.01. tiek samaksāts par oktobrī piegādātiem 2000 m3 un līdz 05.02. tiek 

samaksāts par novembrī piegādātiem 1000 m3 šķeldas.) 
2.5.2.1.Piegādātās šķeldas daudzums, kas tiek piegādāts gan līguma 1.3.1.punktā minētā grafikā, 

gan pirms grafika tiek summēts un norēķini par piegādāto šķeldu tiek veikti balstoties uz 

līguma 1.3.1. punktā minēto grafiku un nepieciešamajiem daudzumiem. (piemēram, ja vasarā 

tiek piegādāti 3000 m3 šķeldas , oktobrī- 2000 m3, novembrī- 2000 m3, tad apmaksa tiks veikta- par vasarā 

piegādāto šķeldu- saskaņā ar 2.5.2. punktā minēto piemēru, bet par oktobrī piegādāto- 1000 m3 tiks pieņemti 

kā piegādāti novembrī, bet 1000 m3- decembrī, savukārt novembrī piegādātie 2000 m3- tiks pieņemti kā 

piegādāti decembrī utt.) 
2.6.   Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs veicis pārskaitījumu Piegādātāja bankas   

norēķinu kontā.  

3. Šķeldas pieņemšana 

3.1. Šķeldas uzmērīšana tiek veikta, nosakot kravas tilpumu pēc kraujmēra metodes,  pielietojot 

formulu: 

    V = G x P x H kur, 

    V – uzmērīšanas nesablīvētās kurināmā apjoms (beramie kubikmetri); 

    G – transportētās kravas tilpnes garums (metros); 

    P – transportētās kravas tilpnes platums (metros); 

                    H – uzmērītais iekrautās  kurināmā augstums (metros). 

 

3.1.1. Piegādātājs iespēju robežās pirms šķeldas piegāžu veikšanas iesniedz Pircējam šķeldas 

piegāžu transporta līdzekļu sarakstu, norādot katra transporta līdzekļa marku un 

reģistrācijas nr. (gan automašīnām, traktortehnikai, specializētai tehnikai,  gan 

piekabināmām piekabēm un puspiekabēm) un konkrētu transporta līdzekļu kravas tilpņu 

izmērus (pa kravas kastes iekšpusi); 

3.1.2.  Katlu mājas operators vai pircēja pārstāvis, kurš veic šķeldas pieņemšanu, pirmo reizi 

pieņemot šķeldu, veic kravas kastu tilpumu pārmērīšanu un salīdzina ar iesniegto 

transporta līdzekļu datiem. Ja dati sakrīt, tad tos fiksē žurnālā un nākamajās reizēs 

veicot šķeldas pieņemšanu operators vai pircēja pārstāvis vadās pēc šiem datiem.  Ja 

šķelda tiek piegādāta ar transporta līdzekli par kuru dati nav fiksēti žurnālā, tad pēc 

kravas izbēršanas, tiek veikta kravas kastes mērīšana; 

3.1.3. Piegādājot šķeldu ar šķeldas konteineriem, Piegādātājs veic konteineru marķēšanu un 

pēc konteinera atpazīšanas zīmēm, datus fiksē žurnālā pēc līdzības kā minēts šā līguma  

punktos 3.1.2.  

 

3.2. Šķeldas pieņemšana: 

3.2.1.  Piegādātāja transports piegādā šķeldu katlu mājā Lapegļu ielā 8 vai koģenerācijas 

stacijā Stacijas ielā 6 (tikai darba laikā no 8 00 līdz 17 00), Piegādātāja pārstāvis 

sagatavo kravas tilpni atrādīšanai Pircēja pārstāvim- noņem tentu, sagatavo kāpnes un 

pieaicina Pircēja pārstāvi; 

3.2.2. Pircēja pārstāvis pārbauda vai par piegādes transportu dati ir reģistrēti žurnālā, vizuāli 

novērtē kravas stāvokli, vai tā ir pilna, un vai vizuāli tā atbilst kvalitātes prasībām. 

Katru kravu Pircēja pārstāvis nofotografē un rīkojas sekojoši:  

3.2.3. Ja krava ir pilna, tad dod atļauju izbērt;  

3.2.4. Ja krava nav pilna, tad Pircēja pārstāvis izmēra tilpumu, kas nav piegādāts un veic 

korekcijas piegādes pavadzīmē; Pie koriģētā apjoma parakstās gan pircēja, gan 



piegādātāja pārstāvis (vai piegādes transporta vadītājs).  Piegādātāja pienākums ir 

koriģēt piegādes pavadzīmi- rēķinu atbilstoši faktiski atvestajam šķeldas daudzumam un 

iesniegt to SIA „Kuldīgas siltumtīkli”; 

3.2.5. Ja dati par kravas tilpnes tilpumu nav iepriekš reģistrēti žurnālā, tad pēc kravas 

izbēršanas pircēja pārstāvis veic kravas tilpnes mērīšanu, aprēķinus un salīdzina vai 

atvestais daudzums ir vienāds ar piegādes pavadzīmē norādīto.  Pēc mērīšanas datus 

iereģistrē žurnālā; 

3.3.  Pēc kravas izbēršanas Pircēja pārstāvis veic šķeldas vizuālu novērtēšanu, vai tā atbilst 

kvalitātes prasībām un rīkojas sekojoši: 

3.3.1. Ja izbērtā šķelda atbilst kvalitātes prasībām Pircēja pārstāvis paraksta piegādes 

pavadzīmi; 

3.3.2. Ja izbērtā krava neatbilst 1.2. punktā minētiem kvalitātes kritērijiem, Pircēja 

pārstāvis neparaksta pavadzīmi, veic fotofiksāciju un lūdz piegādātāja pārstāvi 

apmainīt neatbilstošas kvalitātes šķeldu pret atbilstošu; 

3.3.3. Ja pircēja pārstāvim rodas šaubas, ka šķelda neatbilst šā līguma 1.2.1. un 1.2.2. 

punktos minētajiem kvalitātes kritērijiem, rīcība ir sekojoša: 

3.3.3.1. Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē no piegādātās šķeldas paņem paraugus 

~50 l, iepildot plastmasas maisā. Pircēja pārstāvis 1 darba dienas laikā 

nogādā uz sertificētu laboratoriju analīžu veikšanai. Ja analīžu rezultāti 

apstiprina, ka piegādātā šķelda neatbilst šā līguma izvirzītajiem šķeldas 

kvalitātes kritērijiem, tad izmaksas par analīžu veikšanu sedz Piegādātājs, 

kā arī par piegādātās kravas apjomu, šķeldas iepirkuma cena tiek 

samazināta par 10 %. 

 

3.4. Šķeldas piegādes pavadzīmju (prasības attiecas, gan uz preču piegādes pavadzīmēm- 

rēķiniem, gan arī uz pavadzīmēm, kas pēc tam kalpo par pamatu rēķinu izrakstīšanai) saturam 

izvirzītās prasības: 

3.4.1. Norādīts pavadzīmes identifikācijas nr.; 

3.4.2. Norādīts šķeldas piegādes datums; 

3.4.3. Norādīts Piegādātājs un Pircējs; 

3.4.4. Norādīts piegādātais šķeldas daudzums ber. m3; 

3.4.5. Norādīts šķeldas piegādes transporta līdzekļa reģistrācijas nr. pašizgāzēja tipa 

transportam- reģistrācijas nr., piekabināmām piekabēm un puspiekabēm-  

reģistrācijas nr., konteinertipa piegādes transportam- reģistrācijas nr., papildus 

norādot konteinera marķējuma nr. vai identifikatoru); 

3.4.6. Norādīts šķeldas piegādes laiks; 

3.4.7.  Norādīta piegādes vietas adrese (Stacijas iela 6 vai Lapegļu iela 8, Kuldīgā, 

Kuldīgas novadā); 

3.4.8. Norādīts Piegādātāja pārstāvis un tā paraksts; 

3.4.9. Norādīts Pircēja pārstāvis un tā paraksts. 

 

4.Līgumslēdzēju pušu atbildība 

4.1. Pircējs par nepamatotu atteikšanos noteiktajā maksājuma termiņā veikt rēķina apmaksu, maksā 

soda naudu ne vairāk kā  0,5 % apmērā par katru nokavēto dienu no neapmaksātās summas, bet ne 

vairāk par 10% no nesamaksātās summas. 

 4.2. Piegādātājs nodrošina piegādātās šķeldas kvalitāti, veic regulāru piegādi uz norādīto adresi 

Kuldīgā, Lapegļu ielā 8. 

4.3. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo šķeldu Pircējam ir tiesības nepieņemt un lūgt tās 

vietā piegādāt kvalitātes prasībām atbilstošu šķeldu.  

4.4. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi pusēm jāizskata ne vēlāk kā 10 dienu laikā no 

pretenziju saņemšanas dienas. Nekvalitatīvo šķeldu Piegādātājs apmaina uz sava rēķina . 

 

5. Strīdu atrisināšana un atbildība 

5.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, kuri nav noregulēti starp pusēm pārrunu ceļā, tiek 



atrisināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

5.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši spēkā esošai Latvijas Republikas 

likumdošanai. 

5.3. Puses ir atbrīvotas no atbildības par šo Līgumu, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi 

neiespējama no abām pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ. 

 

6. Līguma darbības laiks 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā uz 1 gadu.  

6.2. Visi šā Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti 

rakstiski un tos ir parakstījušas abu pušu pilnvarotās personas.  

6.3. Katrai pusei ir nekavējoties jāziņo otrai pusei par savas adreses vai norēķinu rekvizītu 

maiņu. 

6.4       Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos)  eksemplāros uz 4 (četrām) lapām 

 no  kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Piegādātāja, abiem eksemplāriem ir 

 vienāds juridisks spēks. 

 

7. Pušu rekvizīti 

 

Pircējs Piegādātājs 

 SIA "Kuldīgas siltumtīkli” 

Juridiskā adrese : Lapegļu iela 8, Kuldīga, 

Kuldīgas novads, LV- 3301 

Reģistrācijas Nr. 40003007890 

Norēķinu konts LV51UNLA0011000206802  

A\S "SEB banka"  

Kods  UNLALV2X 

Tālrunis/fakss 63323721 

SIA „Paraugs” 

 

  

 

z.v.    _________________                                                     z.v       _________________ 

          /Artis Roberts/                                    / ................................... / 

          ________________ 

         /Juris Štorhs/ 

 


