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 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (LĪGUMS)  
Mobilo telefonu sakaru pakalpojumi Madonas novada pašvaldībai un tās iestādēm 

 
 Līguma numurs Pašvaldības līgumu reģistrā 2.4.5./170-15;  

Līguma numurs Izpildītāja līgumu reģistrā _____________ 

Madonā 

  2015.gada 7.decembrī 

 

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, juridiskā adrese: Saieta 

laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā rīkojas tās izpilddirektors Āris 

VILŠĶĒRSTS, pamatojot ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada 

pašvaldības nolikums” 81.2.punktu, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA, reģistrācijas Nr.50003050931, adrese: Ropažu iela 

6, Rīga, LV-1039, kuras vārdā saskaņā ar __________________________________ rīkojas 

___________________________________________________________, turpmāk tekstā 

saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse,  

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu likuma 8.2panta kārtībā veikto iepirkumu 

Nr.MNP2015/25 „Mobilo telefonu sakaru pakalpojumi Madonas novada pašvaldībai un tās 

iestādēm” pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, turpmāk tekstā - 

Iepirkums,  

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

Vispārīgo vienošanos ar pielikumiem, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 
1.1. Pasūtītājs uzdod savām un citu Līgumā nosaukto Pasūtītāju vajadzībām un Izpildītājs 

apņemas ar savu darbaspēku, materiāliem un citiem līdzekļiem nodrošināt mobilo 

elektronisko sakaru pakalpojumus telefonā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Iepirkuma 

piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) un citiem Iepirkuma dokumentiem (turpmāk 

tekstā – Pakalpojums). 

1.2. Atkarībā no faktiskās vajadzības Pasūtītājs vienpusēji var mainīt kopējo Pakalpojuma 

apjomu, tai skaitā mobilo telefonu daudzumu un pakalpojumu pieejamību lietotājiem, kā 

arī vienpusēji, rakstiski nepamatojot un nesniedzot nekādus citus dokumentus, atteikties 

no Pakalpojuma atsevišķiem lietotājiem.  

1.3. Veicot grozījumus Pakalpojuma apmērā Līguma noteikumi, it īpaši Iepirkuma 

piedāvājumā norādītās vienības cenas, un citas iepirkuma dokumentos noteiktās prasības 

nemainās. 

1.4. Pasūtītājs Līguma ietvaros saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un Pievienošanās protokolu ir: 

1.5.1.  Madonas novada Aronas pagasta pārvalde; 

1.5.2. Madonas novada Barkava pagasta pārvalde; 

1.5.3. Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvalde; 

1.5.4. Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvalde; 

1.5.5. Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde; 

1.5.6. Madonas novada Lazdonas pagasta pārvalde; 

1.5.7. Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde; 

1.5.8. Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde; 

1.5.9. Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde; 

1.5.10. Madonas novada Mētrienas pagasta pārvalde; 

1.5.11. Madonas novada Praulienas pagasta pārvalde; 

1.5.12. Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde; 

1.5.13. Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvalde; 
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1.5.14. Madonas novada Vestienas pagasta pārvalde; 

1.5.15. Madonas novada pašvaldība (Administrācija un visas pilsētā esošās iestādes). 

1.6. Iepriekšminētās pašvaldības iestādes un to pārziņā esošās iestādes, kā arī visas Madonas 

pilsētā esošās iestādes katra ir Pakalpojuma saņēmēja. 
1.7. Katrs Pasūtītājs, parakstot pievienošanās protokolu (Līguma pielikums Nr.3), piekrīt un 

apņemas ievērot Iepirkuma dokumentu un Līguma un tā pielikumu noteikumus, 

uzņemoties atbildību par Līguma izpildi savas kompetences robežās. 

1.8. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Pakalpojuma 

uzsākšanas dienas, t.i., laika periodā no 2016.gada 6.janvāra līdz 2018.gada 

5.janvārim. Pakalpojuma sniegšanas termiņš Līgumā var būt īsāks, ja kopējā līgumcena 

41 999,99 euro tiek sasniegta ātrāk kā 24 (divdesmit četros) mēnešos. 

1.9. Pasūtītājs ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz 

Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus Pakalpojuma ieviešanai. 

1.10. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu 1 (viena) mēneša laikā no 

Līguma noslēgšanas dienas vai citā Pušu savstarpēji saskaņotā termiņā, bez papildus 

maksas veicot visas nepieciešamās darbības saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 

18.punktu. 

1.11. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību 

pilnībai izpildei. 

 

2. LĪGUMCENA UN VIENĪBAS CENAS 

2.1. Līgumcena veidojas no katra telefona faktiski izlietoto Pakalpojumu apmēra summas 

atbilstoši Iepirkuma piedāvājumā norādītajām vienības cenām. Pasūtītājs Līguma ietvaros 

nav saistīts ar konkrētu Pakalpojumu apjomu un lieto Pakalpojumu atbilstoši vajadzībai 

un finanšu iespējām. 

2.2. Kopējā līgumcena ietver arī maksu par citiem lietotajiem pakalpojumiem saskaņā ar 

Tehniskās specifikācijas 10.punktu. 

2.3.  Kopējā līgumcena mainās atbilstoši faktiski saņemto un apmaksāto Pakalpojumu 

daudzumam. 

2.4. Kopējā līgumcena par Pakalpojumu visiem Pasūtītājiem kopā nedrīkst pārsniegt 

41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) bez 

PVN. 

2.5. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā Izpildītājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmērā. 

 

3. MAKSĀJUMI 

3.1. Pakalpojuma apmaksas veids – pēcapmaksa par norēķinu periodu – 1 (viens) mēnesis. 

3.2. Katrs Pasūtītājs atsevišķi veic maksu par savā administratīvajā teritorijā esošo iestāžu 

lietotāju saņemtajiem kvalitatīviem Pakalpojumiem atbilstoši Izpildītāja iesniegtam 

pareizam rēķinam, kurš sagatavots, pamatojot ar Iepirkuma piedāvājumā norādītajām 

vienības cenām un atbilstoši Tehniskās specifikācijas 10.punktā noteiktajam. 

3.3. Sagatavoto/s rēķinu/s un detalizētus veikto sarunu pārskatus par visām attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā esošajām iestādēm sniegto Pakalpojumu Izpildītājs sagatavo un 

nosūta uz katra attiecīgā Pasūtītāja e-pastu. Papildus tam pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

Izpildītājs rēķinu par attiecīgās iestādes saņemtajiem Pakalpojumiem nosūta uz norādīto 

attiecīgās iestādes e-pastu. 

3.4. Pasūtītājs maksā par saņemtu kvalitatīvu Pakalpojumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no 

pareiza rēķina saņemšanas dienas.  

3.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas pārbauda tā atbilstību 

Līgumam un faktiski saņemtajam Pakalpojumam. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstību 
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Līgumam vai faktiski saņemtajam Pakalpojumam, viņš Izpildītājam nosūta pamatotus 

iebildumus ar atteikumu apmaksāt konkrēto rēķinu un lūgumu to labot. 

3.6. Līguma 3.5.punkta gadījumā par rēķina iesniegšanas dienu atzīstama diena, kad 

Izpildītājs novērsis visus Pasūtītāja norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam 

Līgumam un faktiski saņemtajam Pakalpojumam atbilstošu rēķinu. 

3.7. Gadījumā, kad Pasūtītājam ir tiesības saņemt līgumsodu, Pasūtītājs to ietur no maksājuma 

summas, rakstiski informējot par to Izpildītāju. 

3.8. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta euro ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā 

norādīto bankas kontu. 

3.9. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis bankas pārskaitījumu par 

Pakalpojumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu vai uz Izpildītāja bankas 

kontu, kas norādīts iesniegtajā rēķinā. 

 

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

4.1.1. Pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu. 

4.1.2. Samaksāt par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.1.3. Pasūtītājam ir tiesības par sniegto Pakalpojumu Izpildītājam izteikt norādījumus, 

izvirzīt pretenzijas, ja Pakalpojums neatbilst Līguma noteikumiem vai spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

4.1.4. Pasūtītājam ir pienākums ievērot Izpildītāja Pakalpojumu līguma noteikumus, kas 

nav pretrunā Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

4.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

4.2.1. Sniegt regulāru, savlaicīgu un kvalitatīvu Pakalpojumu atbilstoši Tehniskās 

specifikācijas prasībām un citiem Līguma noteikumiem. 

4.2.2. Ja Izpildītājs nenodrošina kādu no Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

nosacījumiem, kas ietver vismaz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

17.08.2011. (prot.Nr.29, 12.p.) “Vispārējās atļaujas noteikumi” 31.2. apakšpunktos 

noteikto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības vai attiecīgi 

minētos noteikumus no 2016.gada 1.janvāra aizstājošos Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 04.06.2015. (prot.Nr.17, 4.p.) “Vispārējās atļaujas noteikumi 

elektronisko sakaru nozarē” 25.2. apakšpunktos noteikto elektronisko sakaru 

pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības vai attiecīgi minētos noteikumus, 

Pasūtītājam ir tiesības saņemt līgumsodu.  

4.2.3. Izpildītājam ir jānodrošina, ka telefona lietotājs iepriekš tiek brīdināts par trešās 

personas sniegto pakalpojumu izmaksām, ja maksu par šādiem pakalpojumiem 

iekļauj abonenta rēķinā. 

4.2.4. Sniegt Pasūtītājam rakstisku informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu; 

4.2.5. Novērst neatbilstošu Pakalpojumu atbilstoši Līgumā paredzētajam; 

4.2.6. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt vai 

ietekmēs Pakalpojuma izpildi atbilstoši  Līguma dokumentu noteikumiem; 

4.2.7. Ne vēlāk kā vienas stundas laikā informēt Pasūtītāja atbildīgo kontaktpersonu par 

konstatētajiem sakaru tīkla darbības traucējumiem un veikt nepieciešamos 

pasākumus to operatīvai novēršanai. Bojājumu novēršanas laiks ir 24 (divdesmit 

četras) stundas, izņemot Pasūtītājam iepriekš paziņotus sakaru tīkla darbības 

traucējumus, kas radušies plānveida remontdarbu vai profilaktisko darbu rezultātā. 

4.2.8. Par plānveida remontdarbiem vai profilaktiskiem darbiem, kas var izraisīt sakaru 

tīkla darbības traucējumus vai citādi negatīvi ietekmēt Pakalpojuma kvalitāti, 

Izpildītājam jābrīdina Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona vismaz 48 (četrdesmit 

astoņas) stundas iepriekš. 

4.2.9. Pēc Pasūtītāja atbildīgās kontaktpersonas elektroniski nosūtīta pieteikuma bez 
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maksas vienas darba dienas laikā nodrošināt jaunu abonenta numuru pieslēgšanu, 

esošo numuru atslēgšanu vai pieslēguma konfigurācijas modificēšanu. 

4.2.10. Sagatavot rēķinus par Pakalpojumiem atbilstoši Līguma noteikumiem. 

4.2.11. Izpildītājs apņemas visā Līguma darbības laikā nodrošināt spēkā esošu licenci vai 

atļauju, kas Izpildītājam dod tiesības sniegt Pakalpojumus. 

4.2.12. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par izmaiņām savā juridiskajā vai tiesiskajā 

statusā, piemēram, maksātnespējas procesa uzsākšana, tiesiskās aizsardzības 

process, apturēta saimnieciskā darbība u.c.; 

4.2.13. Visā Līguma izpildes laikā nepaaugstināt Iepirkuma piedāvājumā norādītās 

vienības cenas. Izpildītājam pēc saviem ieskatiem ir tiesības tikai samazināt 

vienības cenas. 

4.2.14. Izpildītājam nav tiesību apstrādāt abonenta datus, lai tos publicētu un izmantotu 

komerciālos nolūkos. 

 

5. APAKŠUZŅĒMĒJI 

5.1. Ja Izpildītājs Līguma saistību izpildē iesaista apakšuzņēmējus, Izpildītājs atbild par 

apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību kā par paša darbību/bezdarbību, kā arī veic viņu 

veikto darbu apmaksu.  

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru piesaistīto apakšuzņēmēju, ja 

tas pieļauj būtiskus defektus un/vai trūkumus Pakalpojuma izpildē. 

5.3. Apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst veikt tikai atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma regulējumam.  

5.4. Jebkurā gadījumā Izpildītājam ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs, ja Pakalpojuma izpildē 

tiek iesaistīts apakšuzņēmējs. Izpildītājam apakšuzņēmēja nomaiņai, vai jauna 

apakšuzņēmēja piesaistei ir jāprasa Pasūtītāja rakstveida piekrišana, ja tā ir vajadzīga 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai.  

5.5. Lai Izpildītājs saņemtu Pasūtītāja piekrišanu apakšuzņēmēja maiņai vai jauna 

apakšuzņēmēja piesaistei, viņš Pasūtītājam iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, 

kas ir vajadzīga Izpildītāja pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā. 

5.6. Pasūtītājs rakstiski piekrīt apakšuzņēmēja maiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantā un 68.pantā noteiktajam pēc tam, kad ir 

saņēmis iepirkumu komisijas lēmumu. 

 

6. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA 

6.1. Jebkuras izmaiņas, grozījumi vai papildinājumi, vai no Līguma izrietošie saskaņojumi ir 

jānoformē rakstiski un jāparaksta abām Pusēm. Šādas izmaiņas, grozījumi un 

papildinājumi, un saskaņojumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. Līguma grozīšana ir pieļaujama tikai sākotnēji Iepirkuma dokumentos 

paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 67.1pantu. 

6.2. Līguma izpildes laikā radušos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu 

ceļā vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā. 

6.3. Ikvienā neskaidrību, strīda vai domstarpību gadījumā par to ir jāinformē Līgumā norādītā 

Pasūtītāja kontaktpersona, kura iesaistās strīda risināšanā. 

6.4. Ikviens Pasūtītājs var vienpusēji daļēji vai pilnībā atkāpties no Līguma, par to rakstiski 

informējot Izpildītāju, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā (pagasta teritorijā) vai tās 

daļā nav nodrošināta pietiekama Izpildītāja mobilo sakaru kvalitāte Pasūtītāja lietotāju 

darba pienākumu pienācīgai izpildei.  

6.5. Ikviens Pasūtītājs pēc Līguma 6.4.punktā minētās atkāpšanās var atsākt dalību Līgumā, ja 

ir uzlabota Izpildītāja mobilo sakaru kvalitāte vai ir mainījušies citi apstākļi. 

6.6. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu ne mazāk kā 15 dienas iepriekš, ir 
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tiesīgs vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda kādu no Līguma 

noteikumiem, tai skaitā arī kādu no Tehniskās specifikācijas noteikumiem, un nenovērš to 

15 dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs 

vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu arī citu objektīvu iemeslu dēļ. 

6.7. Līgumu no Pasūtītāja puses grozīt vai izbeigt ir tiesīga tikai paraksta tiesīgā persona. 

6.8. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu ne mazāk kā 15 dienas iepriekš, ir 

tiesīgs vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē maksājumu par 

saņemto Pakalpojumu un nesamaksā to 15 dienu laikā pēc Izpildītāja rakstiska 

paziņojuma saņemšanas. 

6.9. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to paziņojot otrai Pusei vismaz 

10 dienas iepriekš, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kas padara Līguma saistību 

izpildi neiespējamu ilgāk par 1 (vienu) mēnesi. 

6.10. Līgumu var izbeigt pirms termiņa notecējuma, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi un Pusēm 

radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu 

iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

7.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu darbību, nekavējoties 

(ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu zināšanas dienas) par šādiem 

apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata 

ir iespējama un paredzama Pakalpojuma atsākšana, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma šādam 

ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

apliecina attiecīgo apstākļu esamību un to raksturo. 

7.3. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas - zemestrīce, plūdi 

u.tml., ugunsgrēks, karadarbība, terora akti u.c. 

7.4. Pēc Līguma 7.2.punktā paredzētā ziņojuma un citu vajadzīgo dokumentu saņemšanas 

Puses vienojas par Līguma turpināšanu un attiecīgu termiņa pagarināšanu vai izbeigšanu. 

 

8. KONTAKTPERSONAS 

7.1.Pasūtītāja atbildīgā persona Līguma izpildē un kontaktpersona ir Madonas novada 

pašvaldības izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, kontakti: tālr.nr.64860069 vai 29430460; 

faksa Nr.64860079; e-pasts: aris.vilskersts@madona.lv vai dome@madona.lv . 

7.2.Izpildītāja atbildīgā kontaktpersona Līguma izpildē ir: 

___________________________________ .  

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā 

noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī, ka tiem ir iespējas veikt Līgumā noteikto un no 

tā izrietošo saistību izpildi. 

9.2. Puses vienojas, ka Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā 

informācija ir konfidenciāla un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. 

Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm 

informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem 

tiesību aktiem. 

9.3. Puses katra ir atbildīga par līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi 

un apņemas atlīdzināt viena otrai visus šajā sakarā radušos tiešos zaudējumus. 

9.4. Par Līguma vai Iepirkuma noteikumu pārkāpumu vai Pakalpojumu kvalitātes noteikumu 

pārkāpumu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no attiecīgā rēķina summas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgā rēķina kopējās summas. 

mailto:aris.vilskersts@madona.lv
mailto:dome@madona.lv
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9.5. Par Līguma 3.sadaļā noteikto apmaksas termiņa kavēšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no attiecīgā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no attiecīgā rēķina kopējās summas. 

9.6. Līgumsoda samaksa nevienu Pusi neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā apmērā. 

9.7. 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. 

9.8. Visas Pušu sarunas, vienošanās, līgumi, sarakste un citas darbības attiecībā uz Līguma 

noslēgšanu un Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko 

spēku pēc Līguma parakstīšanas. Šis noteikums neattiecas uz Iepirkuma dokumentiem un 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu tajā. 

9.9. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu grozījumu 

gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir 

pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām. 

9.10. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad 

tas nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei. 

9.11. Līguma izpilde un saziņa notiek latviešu valodā. 

9.12. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nav tiesību 

nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses 

rakstiskas piekrišanas. 

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

noteikumiem. 

9.14. Līgums ir sagatavots uz 6 (sešām) lappusēm, parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no 

kuriem viens ir Pasūtītājam, bet viens eksemplārs Izpildītājam. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.15. Līguma pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

 

10. LĪGUMA PIELIKUMI 

10.1. PIELIKUMS Nr.1 – Iepirkuma sarakste (uz 3 (trīs) lapām). 

10.2. PIELIKUMS Nr.2 – Pretendenta piedāvājuma Iepirkumā kopija (Līgumam tiek 

pievienota atsevišķi uz 17 (septiņpadsmit) lapām). 

10.3. PIELIKUMS Nr.3 – Pievienošanās protokoli un Pasūtītāju apliecinājumi (ja ir) par 

atteikšanos no Pakalpojuma saņemšanas atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.6.punktā 

paredzētajiem izņēmumiem  (Līgumam tiek pievienoti atsevišķi, katrs uz 1 lapas). 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. LV 90000054572 

Adrese:  Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV- 4801 

Baka: AS “SEB banka”  

Konts Nr. LV37 UNLA 0030 9001 3011 6 

Kods UNLALV2X 

 

Izpilddirektors 

 

 

 

 

 

_______________________ Ā. Vilšķērsts 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA 
Reģistrācijas Nr.50003050931 

Adrese:   Ropažu iela 6, Rīga, 

 LV-1039 

Baka:  

Konts Nr.  

Kods   

 

Amats  

 

 

 

 

 

______________________ V.Uzvārds 
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