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LĪGUMS Nr. 2-10/29 
Par degvielas iegādi 

 
Rīgā,         2015.gada 8.jūlij ā  

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 
95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā - Pircējs, administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas-
Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas 
puses, un 
SIA „LUKoil Baltija R” , reģistrācijas Nr.40003134777, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīgā, 
LV- 1046, tās operatīvas vadības un mazumtirdzniecības nodaļas vadītāja Aleksandra Ķeža 
personā, kurš darbojas uz pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no otras puses, 
 
saskaņā ar publiskā iepirkuma ID Nr. LPR/2015/7 „Degvielas iegāde” rezultātiem, noslēdz 
līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums): 
 
1. Līguma priekšmets  
Līguma darbības laikā Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod 95.markas benzīnu un dīzeļdegvielu 
(turpmāk – Degviela), ievērojot Līgumā un tā pielikumā Nr.1 minētos noteikumus.  
 
2. Līguma summa un norēķinu kārt ība  
2.1. Līguma kopējā summa ir EUR 38599,00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit 
deviņi euro, 00 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā. Līguma summa 
bez PVN ir 31900,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi). 
2.2. Līguma darbības laikā Pārdevējs pārdod Degvielu saskaņā ar 1 (viena) litra 
mazumtirdzniecības cenu EUR, ieskaitot PVN, degvielas uzpildes stacijā (turpmāk – DUS) 
Degvielas iegādes brīdī, katrai iegādei piemērojot nemainīgu 4,8% (četri veseli un astoņas 
desmitdaļas procentu) atlaidi.  
2.3. Līguma kopējā summā ir ietvertas visas Degvielas iegādes izmaksas, tajā skaitā izmaksas, 
kas saistītas ar Degvielas karšu izgatavošanu, izsniegšanu un apkalpošanu un nepieciešamo 
atļauju iegūšanu no trešajām personām, transporta izdevumi, garantijas, nodokļi, nodevas un 
citas izmaksas, kas nepieciešamas savlaicīgai un kvalitatīvai Līguma izpildei.  
2.4. Kopējā ikmēneša maksājuma summa veidojas no konkrētajā mēnesī faktiski Pircējam 
pārdotā Degvielas apjoma katrai Degvielas kartei.  
2.5. Līdz katra mēneša 7. (septītajam) datumam Pārdevējs iesniedz Pircējam rēķinu par 
iepriekšējā mēnesī faktiski pārdoto Degvielu un pārskatu, kur norādīts katrai Degvielas kartei 
Degvielas kartes numurs, Degvielas iegādes vieta, datums, faktiski Pircējam pārdotās Degvielas 
apjoms, atlaide, kopējā cena iegādātajai Degvielai ar atlaidi katrai Degvielas kartei un kopējā 
summa mēnesī iegādātajai Degvielai.  
2.6. Pircēja pilnvarotā persona izskata saskaņā ar Līguma 2.5.apakšpunktu iesniegtos 
dokumentus un, ja Pārdevēja iesniegtie dokumenti ir atbilstoši, akceptē Pārdevēja iesniegtos 
dokumentus.  
2.7. Ja Pircēja pilnvarotā persona neakceptē Pārdevēja iesniegtos dokumentus, tā rakstiski, 
norādot iemeslus, par to informē Pārdevēju. Pārdevēja pilnvarotā persona izskata Pircēja 
iebildumus 2 (divu) darba dienu laikā pēc iebildumu saņemšanas, un, ja Pircēja pilnvarotās 
personas iebildumi ir pamatoti, veic korekcijas Līguma 2.5.apakšpunktā minētajos dokumentos.  
2.8. Pircējs norēķinās par faktiski iegādāto Degvielu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina 
saņemšanas un pārskata akceptēšanas.  
 
3. Pušu saistības  
3.1. Pircēja pilnvarotā persona pasūta nepieciešamās pēcapmaksas degvielas kartes (turpmāk – 
Degvielas kartes), pēc nepieciešamības norādot diennakts Degvielas iegādes limitu litros, vai 
norāda par nepieciešamību noteikt vai mainīt Degvielas iegādes limitu Pircējam izsniegtajai 



2 
 

Degvielas kartei, nosūtot pieteikumu Pārdevēja pilnvarotajai personai uz e-pastu info@lukoil.lv. 
Ja nav iespējams pieteikumu nosūtīt iepriekš minētā veidā, tad informāciju par nepieciešamajām 
Degvielas kartēm nosūta pa faksu uz numuru 67066420.  
3.2. Pircēja pilnvarotā persona nekavējoties informē Pārdevēju par nepieciešamību anulēt vai 
bloķēt Degvielas karti tās nozaudēšanas, nozagšanas vai citādi trešās personas valdījumā 
nonākšanas vai citu iemeslu dēļ, nosūtot pieteikumu Pārdevēja pilnvarotajai personai uz e-pastu 
info@lukoil.lv un vienlaikus piezvanot uz tālruņa numuru 80000208. Ja nav iespējams 
pieteikumu nosūtīt elektroniskā veidā, tad informāciju par nepieciešamajām Degvielas kartēm 
nosūta pa faksu uz numuru 67066420.  
3.3. Pārdevējs izsniedz Pircējam Degvielas kartes vai apmaina nekvalitatīvas vai neatgriezeniski 
bojātas Degvielas kartes 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pircēja pilnvarotās personas pieteikuma 
saņemšanas.  
3.4. Pārdevējs nosaka vai maina Degvielas iegādes limitu Pircējam izsniegtām Degvielas kartēm 
1 (vienas) dienas laikā pēc Pircēja pilnvarotās personas pieteikuma saņemšanas.  
3.5. Pārdevējs nekavējoties pēc Pircēja pilnvarotās personas 3.2.apakšpunktā minētā pieteikuma 
saņemšanas anulē vai bloķē Degvielas kartes.  
3.6. Pārdevējs nodrošina Degvielas iegādi 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) 
stundas diennaktī.  
3.7. Pārdevējs apņemas visās DUS, kas ir norādītas Līguma pielikumā Nr.1, kā arī Līguma 
pielikumā Nr.1 nenorādītās un jaunās Pārdevēja DUS, ja tādas tiks izveidotas Līguma darbības 
laikā, pārdot Degvielu Pircēja darbiniekiem, ja tie par Degvielas iegādi iesniedz Degvielas 
kartes.  
3.8. Iegādājoties degvielu, pirms tās iepildīšanas Pircēja darbinieks iedod Degvielas karti DUS 
operatoram un nosauc vajadzīgo Degvielas veidu un daudzumu. Par to tiek izsniegts čeks, uz 
kura ir norādīts Degvielas kartes numurs, Degvielas iegādes vieta, laiks, Degvielas cena uz 
iegādes brīdi, iegādātās Degvielas daudzums un kopējā cena par iegādāto Degvielu.  
3.9. Pārdevējs nodrošina Degvielas pārdošanu DUS, izmantojot verificētu speciālo uzpildes 
iekārtu, kas nodrošina uzpildītās Degvielas daudzuma noteikšanu, kā arī dabas aizsardzības un 
ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.  
3.10. Pārdevējs nodrošina Degvielas kartes bezmaksas izsniegšanu un apkalpošanu.  
3.11. Pārdevējs nodrošina, ka ar Degvielas karti var uzpildīt Degvielu tikai noteiktā diennakts 
Degvielas iegādes limita litros robežās.  
3.12. Pārdevējs nodrošina, ka Degvielas karti var izmantot tikai Degvielas iegādei. 
3.13. Pārdevējam ir pienākums pēc Līguma darbības izbeigšanās nekavējoties anulēt vai bloķēt 
Degvielas kartes.  
  
 
4. Līguma spēkā esamība  
4.1. Līgums stājas spēkā 2015.gada 20.jūlij ā. 
4.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  
4.3. Pārdevējs pārdod Pircējam Degvielu sākot ar Līguma spēkā stāšanas dienu, kas ir norādīta 
Līguma 4.1.apakšpunktā, un līdz brīdim, kad iestājas 1 (viens) no šādiem nosacījumiem:  
4.3.1. ir pagājuši 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Līguma spēkā stāšanas dienas; 
4.3.2. Pircējs ir izlietojis Līguma 2.1.apakšpunktā norādīto Līguma kopējo summu.  
4.4. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot par to rakstiski otro Pusi vismaz 1 
(vienu) mēnesi iepriekš.  
 
5. Pušu atbildība  
5.1. Pārdevējs nodrošina pārdodamā 95.markas benzīna atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 
26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu” prasībām. 
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5.2. Pārdevējs nodrošina pārdodamās dīzeļdegvielas atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 
26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu” prasībām. 
5.3. Ja Pārdevējs nav nodrošinājis Līguma un normatīvo aktu prasībām atbilstošas Degvielas 
iegādi, Pārdevējam jāatlīdzina Pircējam visi izdevumi un zaudējumi, kas radušies Pircēja 
autotransportam Līguma un normatīviem aktiem neatbilstošas Degvielas iegādes rezultātā.  
5.4. Par Līguma 3.3. un 3.4.apakšpunktā Pārdevējam noteiktā termiņa nokavējumu Pārdevējs 
maksā Pircējam līgumsodu EUR 5 (pieci euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 
(desmit procenti) no iepirkuma līguma kopējās summas. 
5.5. Pircējs nav atbildīgs par zaudējumiem un izdevumiem par Degvielas iegādi, kas Pārdevējam 
nodarīti sakarā ar Degvielas kartes izmantošanu pēc pieteikuma nosūtīšanas par nepieciešamību 
anulēt vai bloķēt Degvielas karti saskaņā ar Līguma 3.2.apakšpunktu vai pēc Līguma darbības 
izbeigšanas.  
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Līgumsoda summa netiek 
ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.  
 
6. Nepārvarama vara  
6.1. Puse tiek atbrīvota 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 iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens 
plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, 
valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un 
citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).  
6.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse 
rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno 
izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un 
raksturojumu.  
6.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības 
atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas 
iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies 
Līguma laušanas rezultātā.  
 
7. Citi noteikumi  
7.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
7.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, 
īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses 
u.c., tad tā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, 
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju 
par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Pušu 
pārstāvjiem un to rekvizītiem.  
7.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi 
ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam.  
7.4. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina 
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek risināts tiesā Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
7.5. Par Līguma grozījumiem, izņemot Līguma 7.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, un 
papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās 
kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.  



4 
 

7.6. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 
trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.  
7.7. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus no Pārdevēja puses risinās 
operatīvas vadības un mazumtirdzniecības nodaļas vadītājs Aleksandrs Ķezis t.67066422, e-
pasts: a.kezis@lukoil.lv.  
7.8. Līgums sagatavots uz 6 (sešām) lapām, tai skaitā tā pielikums Nr.1 uz 2 (divām) lapām 2 
(divos) eksemplāros, latviešu valodā, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 
 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pircējs: Pārdevējs: 
  
Latgales plānošanas reģions SIA „LUKoil Baltija R” 
Reģ. Nr.90002181025 Vienotais reģ. Nr. 40003134777 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 

PVN LV 40003134777 
Al īses iela 3 

Valsts kase Rīga 
TRELLV22 LV- 1046 
Konta Nr. 
LV55TREL9580540000000 
 

Nordea Bank AB Latvijas Filiāle 
Kods: NDEALV2X 
K/n: LV04NDEA0000082589675 

 
____________________                      
Iveta Maļina-Tabūne 

 
_________________________ 
 Aleksandrs Ķezis 
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Līguma Nr. 2-10/29 
Pielikums Nr.1 

 
Degvielas uzpildes staciju saraksts 

 

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 
95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā - Pircējs, administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas-
Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas 
puses, un 
 
SIA „LUKoil Baltija R” , reģistrācijas Nr.40003134777, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīgā, 
LV- 1046, tās operatīvas vadības un mazumtirdzniecības nodaļas vadītāja Aleksandra Ķeža 
personā, kurš darbojas uz pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no otras puses, 
 
vienojas par šādām degvielas uzpildes stacijām, kuras, saskaņā ar šo līgumu, ir tiesīgs izmantot 
Pircējs: 

Nr. Nr. Nosaukums Adrese 

1 DUS1 Lubānas Lubānas iela 129a, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2127 

2 DUS2 Vecmīlgrāvis Emmas iela  45, Rīga, LV-1015 

3 DUS3 Anniņmuižas Anniņmuižas bulvāris 75, Rīga, LV-1067 

4 DUS4 Rumbula Daugavpils šoseja 3, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121 

5 DUS5 Limbaži Cēsu iela 32, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 

6 DUS6 Viļāni Rīgas iela 52, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 

7 DUS7 Daugavpils -
1 

Višķu iela  17 L, Daugavpils, LV-5410  

8 DUS8 Bolderāja Gaigalas iela  19a, Rīga, LV-1016 

9 DUS9 Astras G.Astras iela  7, Rīga, LV-1084 

10 DUS10 Krasta Krasta iela  50, Rīga, LV-1003 

11 DUS11 Dārzciema Dārzciema iela 64a, Rīga, LV-1073 

12 DUS12 Džutas Džutas iela 16, Rīga, LV-1006 

13 DUS13 Rēzekne Daugavpils iela 3, Rēzekne, LV-4601 

14 DUS15 Cēsis Valmieras iela 12, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 

15 DUS16 Jēkabpils-1 Latgales iela 42, Jēkabpils, LV-5202 

16 DUS17 Liepāja-1 Ganību iela 180, Liepāja, LV-3407 

17 DUS18 Ventspils -1 Inženieru iela 2, Ventspils  LV-3601 

18 DUS19 Mūkusalas-1 Mūkusalas iela 78, Rīga, LV-1004 

19 DUS20 Gulbene Baložu iela 19, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 

20 DUS21 Apuzes Apuzes iela 47, Rīga, LV-1029 

21 DUS22 Saulkrasti Mazžvīguļi, Saulkrastu l. t., Saulkrastu nov., LV-2160 

22 DUS23 Ķekava Mazsvilpji, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 

23 DUS24 Lidosta Pleskodāle, Mārupes nov., LV-1053 

24 DUS25 Daugavpils-
2 

18. novembra iela 119, Daugavpils, LV-5404 

25 DUS27 Madona Rūpniecības iela 19, Madona, Madonas nov., LV-4801 

26 DUS28 Bauska Dīči 1, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 

27 DUS29 Ventspils -2 Kurzemes iela 59, Ventspils, LV-3602 

28 DUS30 Alūksne Gulbenes iela 1C, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 

29 DUS31 Jelgava-1 Lietuvas šoseja 72, Jelgava, LV-3008 

30 DUS32 Kuldīga Graudu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 

31 DUS33 Skulte Laiciemkursīši, Vārzas, Skultes pag., Limbažu nov. 

32 DUS34 Balvi Stacijas iela 13, Balvi, Balvu nov., LV-4501 

33 DUS35 Valmiera-1 Brīvnieki, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224 
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Pušu paraksti 
 

Pircējs Pārdevējs 

 
______________________ 

       I.Maļina-Tabūne 
 

 
______________________ 
Aleksandrs Ķezis 

 
 
 

 

34 DUS36 Brocēni Skorpions, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851 

35 DUS37 Tukums Zemgales iela 25, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 

36 DUS38 Sigulda Lorēni, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150 

37 DUS39 Ogre Rīgas iela 116, Ogre, Ogres nov., LV-5001 

38 DUS40 Salacgrīva Vidzemes iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 

39 DUS41 Liepāja-2 Kapsētas iela 24, Liepāja, LV-3401 


