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LĪGUMS Nr.2.4.5./102 - 14 
 „Elektroniskās sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārtas piegāde Madonas 

novada, Lazdonas pagasta sporta un atpūtas bāzei „Smeceres sils”” 

Madonā 

 2014.gada 21.martā 
 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas izpilddirektors 

Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JĀNIUS”, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas 

valdes locekle Baiba LAZDĀNE, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, 

vai atsevišķi - Puse,  

pamatojot ar Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu 

publiskā iepirkumā, kas veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, „Elektroniskās 

sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārtas piegāde Madonas novada, Lazdonas 

pagasta sporta un atpūtas bāzei „Smeceres sils””, identifikācijas numurs MNP2014/3_ELFLA, 

turpmāk saukts – Iepirkums, 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Lauku attīstības programmas 

2007.-2013.gadam īstenojamā projekta Nr.13-05-LL15-L413201-000019 „Elektroniskās 

sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārtas iegāde Madonas novada, Lazdonas pagasta 

sporta un atpūtas bāzei „Smeceres sils”” ietvaros, 

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu 

līgumu ar pielikumiem (turpmāk – Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, darbaspēku un citiem 

resursiem piegādāt jaunas preces – elektroniskās sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes 

iekārtas Madonas novada, Lazdonas pagasta sporta un atpūtas bāzei „Smeceres sils” saskaņā 

ar Tehnisko specifikāciju, Iepirkuma dokumentu noteikumiem un atbilstoši Izpildītāja 

iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā, turpmāk tekstā - Darbi. 

1.2. Piegādes vieta, adrese: Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”, adrese: Lazdonas pagasts, 

Madonas novads, LV-4824. 

1.3. Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir jāveic 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas 

dienas.  
 

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, Pusēm 

vienojoties tiek noteikta euro 24 433,00 (divdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs 

euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% 

(divdesmit viens procents) ir euro 5 130,93 (pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit euro, 93 

centi). Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli ir euro 29 563,93 (divdesmit 

deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro, 93 centi). 

2.2. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši: Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja 

pārstāvim Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu pēc pilnīgas Darbu pabeigšanas. 

Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie 

trūkumi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu 

pieņemšanas - nodošanas aktu. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie Darbi 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas 

un rēķina saņemšanas. 

2.3. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu 

pieņemšanas nodošanas aktu un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par konstatētajiem 
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trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, tad Darbi skaitās 

pieņemti un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2.4. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja 

kādiem no Līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad šī darba 

izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. 

2.5. Līgums ir fiksētās summas Līgums, kas balstīts uz Izpildītāja piedāvājumu. Materiālu, 

mehānismu vai citu Darbu izpildei paredzamo izdevumu sadārdzinājums ne līdz Līguma 

noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts. 
 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši prasībām izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā 

apmērā un kārtībā. 

3.2. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un 

priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 
 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas Darbus Pasūtītājam nodot ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu 

Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.  

4.2. Izpildītājs apņemas visa Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt pietiekamus materiālos 

un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā. 

4.3. Izpildītājs apņemas nevilcinoties veikt visu rakstiski pamatoto defektu novēršanu 

atbilstoši Līgumā paredzētajam. 

4.4. Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu 

veikšanai. 

4.5. Veicot Darbus Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos 

aktus, kas attiecas drošības prasībām piegādājamām precēm un Līguma Darbu izpildi. 

Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav 

pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

4.6. Ja Izpildītājs Darbu izpildē pieaicina apakšuzņēmējus, Izpildītājs pats ir pilnībā atbildīgs 

par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. 

4.7. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto 

izpilddokumentāciju, iekārtu pases, materiālu sertifikātus, lietošanas instrukcijas, kā arī 

piegādāto preču garantiju apliecinošos dokumentus. Lietošanas instrukcijai papildus 

dokumentam oriģinālvalodā ir jābūt tulkojumam valsts valodā. 
 

5. GARANTIJAS 

5.1. Garantijas laiks Izpildītāja piegādātajām precēm ir 2 (divi) gadi un tas sākas pēc Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.  

5.2. Gadījumā, ja garantijas laikā Izpildītāja Darbos tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, 

kas ir Izpildītāja piegādāta nekvalitatīva vai kā citādi prasībām neatbilstoša prece, tiek 

sastādīts defektu akts, ar kuru Izpildītājs ir informēts par defektiem. Izpildītājs defektu aktā 

norādītajā vai citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās, apņemas par saviem 

līdzekļiem novērst defektus vai atbilstoši situācijai - apmainīt defekta preci pret jaunu, 

piegādājot to pasūtītāja adresē. 

5.3. Pasūtītājs uzaicina Izpildītāju uz defektu akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs neierodas, 

pasūtītājs nosūta defektu aktu Izpildītājam pa pastu.  

5.4. Pēc Defektu novēršanas Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam vai, ja 

Izpildītājs noteiktajā termiņā nav novērsis defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu 

personu defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu novēršanas izdevumus atgūst no Izpildītāja, 

piestādot rēķinu, kas Izpildītājam ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. 
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5.6. Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos Darbos, 

kas radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ. 
 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai 

Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, 

netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu saņēmusi, otrai 

Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs 

maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no 

izmaksājamām summām. 

6.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no Līguma summas. 

6.4. Līgumsoda samaksa nevienu pusi neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. 

6.5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja otra Puse 

nepienācīgi pilda Darbus vai neievēro tehniskās specifikācijas prasības, vai kādu Līgumā vai 

attiecīgajos normatīvajos aktos noteikto saistību un pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma 

saņemšanas nenovērš konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, 

par kuru Puses rakstiski vienojušās. Līguma laušanas gadījumā Puses 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veic 

savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz 

Līguma laušanas brīdi. 

6.6. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kuri nebija 

jāparedz, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas ietekmē 

Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. Tādā 

gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai Līguma summas 

izmaiņām, ņemot vērā konkrēto situāciju un Publisko iepirkumu likumu.  
 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu, ja 

minētā izpilde vai izpildes kavēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem, kuri tieši 

ietekmēja Darbu izpildi. 

7.2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski 

jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. 

Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā pastāv šie apstākļi. 

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, tad Puses ir 

tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 
 

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses centīsies 

atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, kas saistīts ar Līgumu, tiek 

izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 
 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kas ir atbildīgas par Līguma izpildi. 

Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

9.2.  Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma 

izpildi: 

Izpildītāju līguma izpildē pārstāv tā 

pilnvarotā persona: 

Indra Kārkliņa Laura Strautmane 

Tālrunis: +37129324572 Tālrunis: +37126668089 
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Fakss: 64860079 Fakss: 67970246 

e-pasts: indra.karklina@madona.lv e-pasts: birojs@siguldasdizains.lv 

9.3. Par tiem Darbu izpildes organizatoriskajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Līgumā, 

savstarpēji vienojas iepriekšējā punktā minētās personas. 

9.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā 

atrunāto saistību izpildei. 

9.5. Visas Līguma izmaiņas un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstiski un tos 

parakstījuši abu Pušu pārstāvji. 

9.6. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma 

priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas, 

izņemot Iepirkuma dokumentus. Iepirkuma nolikuma noteikumi kopā ar tā pielikumiem ir 

spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums līgumam 

nav pievienots kā pielikums 

9.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

9.8. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un 

izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības 

to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm. 

9.9. Līgums ir sagatavots uz 4 (četrām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, no tiem 

divus saņem Pasūtītājs, trešo - Izpildītājs, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9.10. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem. 
 

10. LĪGUMA GROZĪŠANA 
10.1. Ja Pasūtītājam ir radušies iepriekš neparedzami apstākļi vai ja Līgums noteiktajā termiņā 

nav izpildīts Pasūtītāja vainas dēļ, Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt grozīts 
atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam, ņemot vērā faktisko situāciju, ja tas ir 
pamatoti un nepieciešams noslēgtā Līguma izpildei. 

10.2. Atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā vai piedāvājuma precizējumi ir pieļaujami 

tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru 

Izpildītāja ierosinājumu, ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina 

sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.  
10.3. Līguma noteikumu papildinājumi un/vai grozījumi noformējami rakstiski kā abu pušu 

vienošanās un pievienojami Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas. 

11. LĪGUMA PIELIKUMI 

11.1. Līguma pielikums Nr.1 – Sarakste iepirkuma laikā uz 5 (piecām) lapām; 

11.2. Līguma pielikums Nr.2 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā uz 10 (desmit) lapām. 

12. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI  
PASŪTĪTĀJS      IZPILDĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Konts Nr.LV91TREL980083K700200 

Valsts kase 

 

Izpilddirektors  

  

 

 

 

 Ā.Vilšķērsts ______________________  

SIA „JĀNIUS” 

Reģistrācijas Nr. 40002079622 

Adrese: Gāles iela 27, Sigulda, 

Siguldas novads, LV-2150 

Konts Nr. LV31UNLA0027800468161 

AS SEB banka 

 

Valdes locekle 

 

 

 

 

B.Lazdāne ______________________  
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