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LĪGUMS Nr. 2.4.5./136-16 
Koncertflīģeļa iegāde J.Norviļa Madonas Mūzikas skolai 

Madonā 

2016.gada 6.maijā 

  

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 

Aktsiaselts „Estonia Klaverivabrik”, reģistrācijas Nr.10103095, adrese: Kungla 41, 

Tallinna Iinn, Harju maakond, 10413, kuras vārdā saskaņā ar___________________ 

____________________ rīkojas _________________________________, turpmāk tekstā 

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

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu likuma 8.2panta kārtībā veiktā iepirkuma 

Nr.MNP2016/16 „Koncertflīģeļa iegāde J.Norviļa Madonas Mūzikas skolai” dokumentiem, 

Piegādātāja iesniegto piedāvājumu un pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, turpmāk tekstā - Iepirkums,  

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

līgumu ar pielikumiem, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

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

resursiem Madonas novada pašvaldībai piegādāt vienu jaunu “ESTONIA” koncertflīģeli ar 

modeli Nr.225 (turpmāk tekstā arī – Prece) un uzstādīt to Pasūtītāja norādītajā vietā, 

turpmāk tekstā - Darbi, saskaņā ar Iepirkuma dokumentu un Līguma noteikumiem un 

Piegādātāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā. 

1.2. Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir jāveic: 

1.2.1. 2016.gada 5.jūnijā, līdz plkst.14:00 uzstādot koncertflīģeli un veicot tā pirmreizējo 

skaņošanu Madonas multifunkcionālajā hallē, adrese: Gaujas iela 13, Madona. 

1.2.2. 2016.gada 5.jūnijā pēc plkst.21:00, uzstādot koncertflīģeli tā pastāvīgajā atrašanās 

vietā J.Norviļa Madonas Mūzikas skolā, adrese: Blaumaņa iela 16, Madona. 

1.3. Ar Līguma prasībām atbilstošu Preci ir saprotams jauns “ESTONIA” koncertflīģelis ar 

modeli Nr.225 (atbilstoši ražotāja specifikācijām konkrētajam modelim) un pārvalku, kurš 

piegādāts un uzstādīts saskaņā ar Līguma noteikumiem. Precei ir atbilstoša kvalitāte, ja 

Prece atbilst ražotāja standartiem, attiecībā uz Preci spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, 

Līguma noteikumiem un Iepirkuma Piedāvājumam. 

1.4. Par uzstādīšanu ir uzskatāma koncertflīģeļa piegāde un novietošana abās Pasūtītāja 

norādītajās vietās (adresēs).  

1.5. Koncertflīģeļa pirmreizēja skaņošana ir jāveic tikai pirmreizējā uzstādīšanas vietā 

Madonas multifunkcionālajā hallē, adrese: Gaujas iela 13, Madona.  

 

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

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

vienojoties ir noteikta euro 32 170,00 (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts septiņdesmit 

euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu 

Pasūtītājs veic Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmērā.  

2.2. Līgumcena Piegādātājam tiek apmaksāta sekojoši:  

2.2.1. Piegādātājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un 

rēķinu pēc Darbu pabeigšanas, t.i., pēc koncertflīģeļa uzstādīšanas pastāvīgajā 

atrašanās vietā J.Norviļa Madonas Mūzikas skolā, adrese: Blaumaņa iela 16, Madona. 
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2.2.2. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda 

attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Piegādātājs ir 

iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 

2.2.3. Pasūtītājam ir jāapmaksā Piegādātāja veiktie Darbi 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 

Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un pareiza rēķina 

saņemšanas. 

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

pieņemšanas nodošanas aktu un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par konstatētajiem 

trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti 

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

2.4. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei, tai skaitā arī 

visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN. Ja kādiem no Līgumā paredzētiem darbiem 

Piegādātājs nav paredzējis atsevišķu cenu, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu 

izmaksās. 

2.5. Katra Puse sedz savus izdevumus par kredītiestāžu pakalpojumiem, kas saistīti ar 

naudas pārskaitījumu. 

2.6. Līgums ir fiksētās summas Līgums, kas balstīts uz Piegādātāja piedāvājumu. Materiālu, 

darbu, mehānismu, piegādes vai Darbu izpildei pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne 

līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Piegādātājam netiek atlīdzināts. 

 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši prasībām izpildītos Darbus par kvalitatīvu Preci 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

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

un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 

 

4. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Piegādātājs vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms Preces piegādes saskaņo (telefoniski vai 

elektroniski) konkrētu piegādes laiku. 

4.2. Piegādātājs apņemas Darbus Pasūtītājam nodot ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu 

Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.  

4.3. Piegādātājs apņemas nodrošināt pietiekamus materiālos un citus resursus pilnīgai Darbu 

izpildei atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam. 

4.4. Piegādātājs apņemas Līguma izpildes laikā un garantijas termiņā savlaicīgi veikt visu 

rakstiski pamatoto defektu novēršanu, nodrošinot garantijas remontu vai aizstājot defekta 

preci pret jaunu atkarībā no konstatētā defekta. 

4.5. Piegādātājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinu Līgumā atrunātā 

maksājuma veikšanai. 

4.6. Veicot Darbus Piegādātājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus, kas attiecas uz kvalitātes un drošības prasībām piegādājamām precēm 

un Līguma Darbu izpildi. Piegādātājs apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un 

norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un 

nesamazina Darbu kvalitāti. 

4.7. Ja Piegādātājs Darbu izpildē pieaicina apakšuzņēmējus, Piegādātājs pats Pasūtītājam ir 

pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. 

4.8. Nododot Darbus Pasūtītājam, Piegādātājs nodod visu ar Darbiem saistīto 

izpilddokumentāciju, iekārtas pasi, materiālu sertifikātus, lietošanas instrukcijas, kā arī 

piegādātās preces garantiju apliecinošos dokumentus. Ražotāja noteiktajām lietošanas un 

citām instrukcijām ir jābūt pievienotam arī to tulkojumam latviešu valodā. 

 

 

 



3 

 

5. GARANTIJAS 

5.1. Garantijas laiks Piegādātāja piegādātajai Precei attiecībā uz jebkuru no detaļām ir 5 

(pieci) gadi un tas sākas pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.  

5.2. Pasūtītājs Preci uzglabā un lieto atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijai, uzglabāšanas 

un kopšanas noteikumiem, kuri tiek iesniegti Preces nodošanas brīdī. 

5.3. Gadījumā, ja garantijas laikā piegādātajai Precei tiks atklātas nepilnības, neatbilstība 

vai slēpti defekti, tiek sastādīts defektu akts, ar kuru Piegādātājs ir informēts par 

defektiem. Piegādātājs defektu aktā norādītajā vai citā termiņā, par kuru Puses rakstiski 

vienojas, apņemas par saviem līdzekļiem novērst defektus, vajadzības gadījumā 

transportējot Preci. 

5.4. Pasūtītājs uzaicina Piegādātāju uz defektu akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs neierodas, 

Pasūtītājs nosūta defektu aktu Piegādātājam pa pastu.  

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

5.6. Ja Piegādātājs atsakās novērst garantijas laikā konstatētos defektus un par to rakstiski ir 

paziņojis Pasūtītājam vai, ja Piegādātājs defektus nav novērsis noteiktajā termiņā, tad 

Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu 

novēršanas izdevumus atgūst no Piegādātāja, piestādot rēķinu, kas Piegādātājam ir 

jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. 

5.7. Pēc Darbu nodošanas Piegādātājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos 

Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja 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 Piegādātāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais piegādes termiņš, Piegādātājs 

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

dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma  kopējās summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs 

ieturēt no Piegādātājam izmaksājamās summas. 

6.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam 

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

10% no Līguma kopējās summas. 

6.4. Līgumsoda samaksa nevienu no Pusēm 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 Līguma 

noteikumu, 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. 

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, vai citiem Līguma grozījumiem, ņemot vērā konkrēto situāciju.  

6.7. Grozījumus Līgumā vai tā pielikumos var veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkumu 

likumu. Grozījumu atbilstību likumam un pieļaujamību katrā gadījumā izvērtē Madonas 

novada pašvaldības iepirkumu komisija. 
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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 darbojas 

šie apstākļi. 

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

katra ir tiesīgas vienpusēji 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. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja atbilstošā kvalitātē ir izpildītas visas prasības. 

9.2. Atkāpes no Iepirkuma piedāvājumā norādītā vai iepirkuma dokumentos sākotnēji 

paredzētā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Grozījumu vajadzības gadījumā 

Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Piegādātāja ierosinājumu, ar pieņemto lēmumu 

nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās 

prasības.  

9.3. Piegādātājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma izpildi. 

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

9.4.  Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

līguma izpildi: 

Piegādātāja atbildīgā persona par 

līguma izpildi: 

J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas 

direktors Mārtiņš BERGS 

amats 

vārds uzvārds 

Tālrunis: 26194675. Tālrunis:  

e-pasts: music@madona.lv  e-pasts:   

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

savstarpēji vienojas iepriekšējā punktā minētās personas. 

9.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā 

atrunāto saistību izpildei. 

9.7. Visas Līguma izmaiņas, papildinājumi, grozījumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti 

rakstiski un tos parakstījuši abu Pušu paraksttiesīgās personas. 

9.8. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus 

trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.9. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un 

pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 

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

noteikumu spēkā esamību. 

9.11. 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. 

9.12. Līgums ir sagatavots uz 5 (piecām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, 

no tiem viens ir pie Pasūtītāja, otrs - pie Piegādātāja, abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

mailto:music@madona.lv
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9.13. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

 

10. LĪGUMA PIELIKUMI 

10.1. Līguma pielikums Nr.1 – Sarakste iepirkuma laikā (uz 2 lapām); 

10.2. Līguma pielikums Nr.2 – Piegādātāja piedāvājums Iepirkumā (kopija uz 6 lapām, 

līgumam pievienots atsevišķi). 

 

11. Līgumslēdzēju Pušu rekvizīti un paraksti  

Pasūtītājs Piegādātājs  

 

 

 

______________________ Ā.Vilšķērsts  _____________________V.Uzvārds 
 

Pasūtītājs 

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Banka  AS “SEB Banka” 

Kods:  UNLALV2X 

Konta Nr.LV37UNLA0030900130116 

Piegādātājs 

Aktsiaselts „Estonia Klaverivabrik” 

Reģistrācijas numurs 10103095 

Adrese:  Kungla 41, Tallinna Iinn,  

Harju maakond, 10413, 

Banka:  

Kods:  

Konta Nr.  

  


