
LĪGUMS  Nr.3-19/2016/144 
Par jauna traktora ar aprīkojumu piegādi  

 

Viesīte, Viesītes novads                                                                 2016.gada 20. aprīlī 

 

Viesītes novada pašvaldība”, reģistrācijas Nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela 10,  

Viesīte, Viesītes novads, LV5237, tās domes  priekšsēdētāja, Jāņa Dimitrijeva personā, kurš 

darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses,  

un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LAJA”, reģistrācijas Nr. 47103000680, juridiskā adrese: 

Rūpniecības iela 49A, Madona, Madonas novads, tās valdes locekļa Jāņa Pušmucāna personā, 

kura rīkojas saskaņā ar statūtiem  (turpmāk tekstā Pārdevējs) no otras puses,  

turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti – Puse/-es,  

pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 

panta  kārtībā „Jauna traktora ar aprīkojumu piegāde”, ID Nr. VNP 2016/11, turpmāk – 

Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums.  

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS. 

1.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Pasūtītājam traktoru (modelis) ar aprīkojumu, kas atbilst 

tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam (1. pielikums) un finanšu 

piedāvājumam (2. pielikums) Iepirkumā,  turpmāk tekstā – Prece, atbilstoši šī Līguma 

noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajām likumdošanas normām. 

1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Pārdevēja un pilnā apmērā savlaicīgi apmaksāt 

piegādāto, kas atbilst šī līguma noteikumiem. 

1.3. Preces piegādi apliecina preču pavadzīme vai pieņemšanas – nodošanas akts, kurā 

konkrēti norādīts Preces nosaukums, daudzums un cena atbilstoši Pārdevēja 

piedāvājumā uzrādītajai cenai. 

 

2. PUŠU SAISTĪBAS, ATBILDĪBA UN PRECES PIEGĀDE. 

2.1. Pārdevēja saistības: 

2.1.1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi 30 dienu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas, t. i līdz 20.05.2016. 

2.1.2. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību tehniskajam piedāvājumam iepirkumā. 

2.1.3. Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pasūtītājam izdevīgā darba laikā. 

2.1.4. Atbildīgā persona šī līguma izpildē no Pārdevēja puses ir 

_________________________. 

2.1.5. Atbildīgā persona no šī līguma izpildē Pasūtītāja puses ir saimniecības pārzinis 

____________________. 

2.1.6. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai 

trešajām personām saistībā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos ir 

vainojams. 

 

2.2. Pasūtītāja saistības: 

2.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par preci Līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Pasūtītājs samaksā EUR 18800,00 (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), 

plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% - EUR 3948,00 (trīs tūkstoši deviņi simti 

četrdesmit astoņi euro un 00 centi),  kopā EUR 22748,00 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti 

četrdesmit astoņi euro 00 centi)  par piegādāto Preci, veicot bezskaidras naudas norēķinu uz 

Pārdevēja norādīto norēķinu kontu atbilstoši pavadzīmei par piegādāto preci 20 (divdesmit) 

darba dienu laikā pēc preces piegādes preču pavadzīmes - rēķina vai pieņemšanas nodošanas akta 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Pārdevēja.  

3.2. Puses vienojas, ka samaksa tiek uzskatīta par veiktu, kad Pasūtītājs kredītiestādē ir 

iesniedzis maksājuma uzdevumu. 



3.3. Aprēķinātie līgumsodi tiek atskaitīti no iesniegtā rēķina summas. 

 

4. KVALITĀTE UN GARANTIJA 

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

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

vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

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

rezultātā. 

4.3. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas 

izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

4.4. Par Preces piegādes termiņa kavējumu (2.1.1.punkts) Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no 

Pārdevēja līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. 

4.5. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai 

neatbilstošu Preces tehniskajās specifikācijas noteiktajām prasībām vai Preci neatbilstošu 

tehniskajam un finanšu piedāvājumam Iepirkumā, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs 

norāda atklātos trūkumus. Pārdevējam uz sava rēķina tos jānovērš nekavējoties (5 (piecu) darba 

dienu laikā) vai Pasūtītājam ar Piegādātāju vienojoties citā termiņā. 

4.6. Defekta aktu paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par šī līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

4.7. Ja Preces defektu nav iespējams atklāt pie pieņemšanas, tad pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 

Pārdevējam nekavējoties jāierodas pie Pasūtītāja defekta akta sastādīšanai, vai Pasūtītājs to 

sastāda bez Pārdevēja klātbūtnes. 

4.8. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā 

Tehniskajai specifikācijai un  tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, normatīvajos aktos 

noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti. 

4.9. Preces garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces pieņemšanas – nodošanas dienas. 

4.10. Garantijas ietvaros Pārdevējs bez maksas novērš Preces ekspluatācijas laikā konstatētos 

defektus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku 

paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu. 

4.11. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas 

termiņš pārsniedz 10 (desmit) dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo 

darbu saskaņojumi vai papildu noteikumi) konstatētie defekti nav novēršami 10 (desmit) dienu 

laikā, Puses atsevišķi vienojas par defektu novēršanas termiņu. 

4.12. Ja Pārdevējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, viņš 5 

(piecu) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski 

paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina 

Pārdevēja viedokli. 

4.13. Gadījumā, ja Pārdevējs atsakās novērst konstatētos defektus vai neuzsāk to novēršanu 

Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Pārdevēja rēķina novērst defektus vai 

pieaicināt citu personu minēto defektu novēršanai. Pārdevējam ir pienākums atlīdzināt 

Pasūtītājam šajā sakarā radušās izmaksas. 

4.14. Strīdus un domstarpības defektu jautājumos Puses atrisina pārrunu ceļā. Strīdu vai 

domstarpību gadījumā jebkura no Pusēm ir tiesīga noteikt izpildīto darbu/konstatēto defektu 

ekspertīzi piemērojot Līguma 4.15. punktā noteikto kārtību.  

4.15. Jebkura no Pusēm ir tiesīga noteikt izpildīto darbu/konstatēto defektu ekspertīzi, 

pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ekspertīzes slēdziens tiek iesniegts abām Pusēm izskatīšanai. Ja 

kāda Puse nepiekrīt ekspertīzes slēdzienam, tiek pieaicināta neatkarīgu un atbilstoši sertificētu 

ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Pārdevējs, 

bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertīzes slēdziens Pasūtītājam un Pārdevējam ir 

saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu. 

4.16. Garantijas laikā Pārdevējs par saviem līdzekļiem veic traktora un tā aprīkojuma tehniskās 

apkopes.  

 

5. LĪGUMA SPĒKS, GROZĪJUMI, TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA 

5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai 

izpildei. 

5.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties (izņemot būtiskus 



līguma grozījumus). Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un 

kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

5.3. Līguma grozījumi pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta kārtībā.  

5.6. Ja Pārdevējs kavē Preces piegādi un nav nodevis Preci ilgāk par 5 (piecām) darba dienām, 

vai prece atkārtoti neatbilst tehniskajām specifikācijām, Pasūtītājs sastāda aktu un ir tiesīgs 

vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šajā gadījumā Pārdevējs 10 (desmit) 

dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam tiešos un netiešos 

zaudējumus, kā arī samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 

summas. 

5.7.Līguma izbeigšana jebkurā gadījumā neatbrīvo Puses no savstarpējām saistībām, kas 

radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanas brīdim. 

5.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic samaksu līgumā norādītajā termiņā, tad Pārdevējam ir 

tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina 

summas par katru nokavēto dienu. 

 

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Visus strīdus vai domstarpības, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā, PUSES apņemas risināt 

savstarpēju sarunu ceļā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.  

6.2. Gadījumā, ja vienošanās nav iespējama un tā netiek panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, 

strīdus risina un izšķir tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību 

tiesā. 

 

7. NEPĀRVARAMĀ VARA 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 

rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās 

saistības, to pieņemšanu un stāšanos spēkā. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un 

pēc pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija 

un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

7.3. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav 

ievērojusi iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi nav 

uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem. 

 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

8.2. Pusēm ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot par visām izmaiņām rekvizītos, 

pilnvaroto pārstāvju norīkojumos un saziņas līdzekļos, kas attiecas uz Līguma saistību 

pienācīgu izpildi. 

8.3. Visos citos jautājumos, kurus neregulē šī Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošās 

Latvijas Republikas likumdošanas. 

8.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad tas neietekmē citus līguma 

noteikumus. 

8.5. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un 

abu pušu parakstīti. 

8.6. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas tām kļuvusi 

zināma, pildot šī Līguma noteikumus. 

8.7. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem 

nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots 

vai ietekmēt šī līguma noteikumu tulkošanu. 

8.8. Pušu atbildīgie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu atbilstoši šī Līguma 

prasībām, savlaicīgu Preces piegādi, uzstādīšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 



apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 

8.9. Līgums, sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens 

atrodas pie Pārdevēja un otrs pie Pasūtītāja. 

8.10. Šā līguma dokumenti ir: 

8.10.1. Iepirkuma nolikums (glabājas pie pasūtītāja), 

8.10.2. Pretendenta piedāvājums (glabājas pie pasūtītāja), 

8.10.3. Šis līgums. 

8.11.Līguma pielikumi ir neatņemama līguma sastāvdaļa. 

1. pielikums – tehniskais piedāvājums (kopija), 

2. pielikums – finanšu piedāvājums (kopija).  

 
 

9. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS PĀRDEVĒJS 
Viesītes novada pašvaldība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Laja” 

juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 
juridiskā adrese: Rūpniecības iela 49A, 

Madona, Madonas novads, LV-4801 
faktiskā adrese:  Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 
faktiskā adrese:  Rūpniecības iela 49A, 

Madona, Madonas novads, LV-4801 
Vienotais reģistrācijas Nr.: 90000045353 
PVN maksātāja Nr. LV90000045353 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 47103000680 
PVN maksātāja Nr. LV47103000680 

Konts: LV66UNLA0009013130395 Konts:  
Banka: AS SEB banka Banka: AS SEB banka 
Bankas kods: UNLALV2X Bankas kods: UNLALV2X 

10. PUŠU PARAKSTI 

 

Pasūtītājs 

Viesītes novada pašvaldība  

Domes  priekšsēdētājs 

Jānis Dimitrijevs ____________________ 

z.v. 

Pārdevējs 

SIA „LAJA” 

Valdes loceklis 

Jānis Pušmucāns ___________________ 

z.v. 

 


