
Līgums Nr. 3-19/2016/250 
Par rotaļu iekārtu piegādi 

 

Viesīte, Viesītes novads                                                             2016.gada 22. jūnijā 

 

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  

SIA "MK Dizains", reģistrācijas Nr. 45403024800, juridiskā adrese: Nameja iela 7, Jēkabpils, 

LV-5201, tās valdes locekļa Viktora Semjonova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata 

(turpmāk tekstā Piegādātājs) 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 „Rotaļu iekārtu piegāde pašvaldības PII „Zīlīte””, ID Nr. VNP 2016/16, 

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

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda, bet Pasūtītājs pērk un pieņem bērnu rotaļu iekārtas  

atbilstīgi  piegādātāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam un finanšu piedāvājumam 

Iepirkumā (1. pielikums un 2. pielikums). Piegādātajām iekārtām jābūt jaunām un 

nelietotām. Iekārtām jāatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un prasībām. 

Iekārtas tiek piegādātas un uzstādītas saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem un Līgumu.   

2. Līguma summa un tās samaksas kārtība 
2.1. Līguma summa par Iekārtām, Iekārtu piegādi un uzstādīšanu tiek noteikta EUR 4825,00 

(četri tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un 00 centi), plus PVN 21% - EUR 

1013,25 (viens tūkstotis trīspadsmit euro un 25 centi), pavisam kopā EUR 5838,25 (pieci 

tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi euro 25 centi).  

2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 30 dienu 

laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.1. punktā noteikto Iekārtu 

pieņemšanas-nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktais maksājums tiek veikts 

saskaņā ar Pušu parakstīto aktu un Izpildītāja iesniegto rēķinu. 

2.3. Pasūtītājs tam Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas 

kontu, kas noteikts Līgumā un  norādīts Piegādātāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek 

veikta. 

2.4. Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir 

iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir 

pieņēmusi izpildei. 

 

3. Iekārtu pieņemšana- nodošana 

3.1.  Iekārtas tiek pieņemtas ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Iekārtas uzskatāmas par 

piegādātām, uzstādītām un nodotām Pasūtītājam ar dienu, kad Puses parakstījušas Iekārtu 

pieņemšanas-nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam Piegādātājs un tam pievieno Līguma 2.2.punktā noteikto rēķinu. Pasūtītājs šajā 

Līguma punktā noteikto aktu paraksta 5 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir 

pabeigta Iekārtu piegāde un uzstādīšana un Pasūtītājs no Piegādātāja ir saņēmis šajā 

Līguma punktā noteikto aktu vai arī minētajā termiņā Pasūtītājs aktu neparaksta un tiek 

gatavots un parakstīts Līguma 3.2.punktā noteiktais akts, ja ir konstatēts, ka piegādātās un 

uzstādītās Iekārtas kopumā vai kāda to daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu 

nosacījumiem un/vai Iekārtas kopumā vai kāda to daļa ir bojāta. 

3.2. Gadījumā, ja Iekārtu pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Iekārtas 

kopumā vai kāda to daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Iekārtas 

kopumā vai kāda to daļa ir bojātas, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un 

tiek pārtraukta Iekārtu pieņemšana-nodošana. Piegādātājam Pušu parakstītajā aktā 

norādītajā termiņā (kurš nedrīkst būt ilgāks par 10 kalendārām dienām) ar saviem spēkiem 



un uz sava rēķina jāveic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošo un bojāto 

Iekārtu nomaiņa pret visiem Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un prasībām 

atbilstošām Iekārtām.  

3.3. Vienlaicīgi ar pieņemšanas –nodošanas aktu Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam atbilstības 

sertifikātus. Bez atbilstības sertifikātiem iekārtas pieņemtas netiek. 

3.4. Iekārtas pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad Puses ir parakstījuši Līguma 3.1.punktā 

noteikto Iekārtu pieņemšanas-nodošanas aktu, bet Pasūtītāja īpašumā Iekārtas pāriet ar 

dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Piegādātājam par Iekārtām Līgumā noteiktajā kārtībā.  

4.Pušu pienākumi un tiesības 

4.1. Piegādātājs apņemas: 

4.1.1. Iekārtas piegādāt un uzstādīt PII „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē 50 

(piecdesmit) dienu laikā, skaitot no Līguma parakstīšanas dienas.  

4.1.2. Iekārtas piegādāt un uzstādīt atbilstoši Līguma un tā pielikumu 

nosacījumiem. 

4.2. Pasūtītājs apņemas: 

4.2.1. Pieņemt Iekārtas atbilstoši Līguma nosacījumiem.  

4.2.2. Norēķināties par Iekārtām atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

4.3. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

5. Garantijas 

5.1. Iekārtām garantijas termiņš tiek noteikts 3 (trīs) gadi. Iekārtu garantijas termiņš sākas 

no dienas, kad Puses ir parakstījušas Iekārtu pieņemšanas-nodošanas aktu, kas noteikts 

Līguma 3.1.punktā. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības Iekārtu garantijas termiņā, kas noteikts atbilstoši Līguma 

5.1.punktam, pieteikt Piegādātājam pretenzijas par Iekārtu kvalitāti un apslēptiem 

defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Iekārtas, kurus Piegādātājs 

novērš uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas 

saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētos Iekārtu defektus nav iespējams novērst 

iepriekšminētajā termiņā, tad puses vienojas  par citu termiņu defektu novēršanai.  

5.3. Ja defektus nav iespējams novērst, tad Piegādātājs uz sava rēķina veic Iekārtu, kuru 

defektus nav iespējams novērst, nomaiņu pret visiem Līguma nosacījumiem 

atbilstošām jaunām Iekārtām 20 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies 5.2. 

punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts defektu novēršanai. 

5.4. Iekārtu garantijas saistību izpildes nodrošināšanai Piegādātājs nozīmē atbildīgo 

personu: Sergejs Semjonovs, tālrunis 20389740, e-pasts: info@mkdizains.lv. 

 

6. Pušu mantiskā atbildība 

6.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs 

maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 

2.1.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 

summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie 

līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no 

dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Piegādātāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto 

līgumsodu. 

6.2. Līguma 4.1.1.punktā noteiktā termiņa nokavējuma gadījumā Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas 

par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas 

noteikta Līguma 2.1.punktā. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi 

Piegādātājam ir jānomaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad 

Piegādātājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

6.3. Gadījumā, ja Piegādātājs kavē Līguma 5.2.punktā noteikto defektu novēršanas un/vai 

5.3. punktā noteikto maiņas termiņu, tad Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

EUR 15,- (piecpadsmit euro un 00 centi) par katru kavējuma dienu. Uz šī Līguma 

punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Piegādātājam ir jānomaksā 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā, skaitot no dienas, kad Piegādātājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā 

Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

6.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 10.1.punktu, tad Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 
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2.1.punktā.  

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 

6.6. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, ieturēt no tiem 

līgumsodus, kas Piegādātājam aprēķināti saskaņā ar Līgumu. 

6.7. Gadījumā, ja Piegādātājs, veicot Iekārtu piegādi un uzstādīšanu, bojā trešo personu 

un/vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju 

dzīvībai vai veselībai, tad Piegādātājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par 

nodarījumu un tā radītajām sekām, kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos 

zaudējumus. 

6.8. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem. 

7. Strīdu izšķiršanas kārtība 

7.1. Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības 

laikā, Puses risina pārrunu ceļā. 

7.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā, 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8. Līguma grozījumi 

8.1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un 

Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Gadījumā, ja mainās kādas Puses rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā 

forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta Puses. Šāda 

vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3.  Līguma izpildes termiņus ar pušu rakstisku vienošanos var grozīt šādos gadījumos:  

8.3.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (grozījumi veicami ievērojot Līguma 

9.3.punkta nosacījumus); 

8.3.2. notiek Iekārtu uzstādīšanas apturēšana no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

8.4. Citi būtiski Līguma grozījumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek veikti atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 67.1 pantam. 

 

9. Nepārvaramas varas apstākļi 

9.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu 

nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.). 

9.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā 

jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne 

vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 

9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības 

termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt 

pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas 

apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad Puses 

rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot 

nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos. 

10. Līguma izbeigšana 

10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot 

Piegādātājam, gadījumos, ja: 

10.1.1. Piegādātājs Līguma 4.1.1.punktā noteikto termiņu kavē vairāk kā 10 

kalendārās dienas.  

10.1.2. Jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Piegādātājs nav spējīgs 

izpildīt Līgumā noteiktās saistības.  

10.1.3. Tiek pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts 

Piegādātāja likvidācijas process. 

9.2. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 

 

11. Citi noteikumi 
11.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses 



ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības. 

11.2. Parakstot Līgumu, Piegādātājs uzņemas visa un jebkāda veida atbildību par to, ka Iekārtas 

atbildīs visām Līguma un tā pielikumu prasībām, kvalitātes, drošības, u.c. prasībām, kuras 

ir noteiktas Latvijas Republikas un Eiropas Savienībā spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

Parakstot Līgumu, Piegādātājs apstiprina un piekrīt tam, ka Piegādātājs uzņemas visu un 

jebkāda veida atbildību par jebkādām sekām, nodarījumiem, tajā skaitā nodarītu kaitējumu 

trešo personu un Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai, un par jebkāda veida 

Pasūtītājam un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ko ir izraisījusi Iekārtu 

kopumā vai kādas to daļas neatbilstība Līgumam. 

11.3. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu 

saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 

11.4. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

11.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja Puses ir PII „Zīlīte” 

vadītāja Anita Orbidāne, 65245153,  anita.orbidane@viesite.lv. 

11.6.  Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Piegādātāja Puses ir Sergejs 

Semjonovs, tālrunis 20389740, e-pasts info@mkdizains.lv. 

11.7. Šī līguma dokumenti ir: 

11.7.1. šis līgums, 

11.7.2. Iepirkuma nolikums (glabājas pie Pasūtītāja), 

11.7.3. Piegādātāja piedāvājums iepirkumam  (glabājas pie Pasūtītāja), 

11.7.4. Līguma grozījumi (tiek pievienoti līguma izpildes gaitā, ja nepieciešams), 

11.7.5. Līguma pielikumi. 

11.8. Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros latviešu valodā, viens 

Līguma eksemplārs Pasūtītājam, otrs Piegādātājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks.  

11.9. Līguma pielikumi:  

11.9.1. 1. Pielikums – Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums (kopija), 

11.9.2. 2. Pielikums – Finanšu piedāvājums (kopija) 

 

12. Pušu rekvizīti 

13. Pušu paraksti 
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