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LĪGUMS  

Līgums Nr. 1//2-2018 

par jauna flīģeļa iegādi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai 

 

 

Rēzeknē 2018. gada 19. decembris 

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, reģ.Nr.90000012827, tā 

direktora Romāna Ivanova personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata, (turpmāk – 

Pircējs), no vienas puses, un  

SIA “RDL”, reģ. Nr.40003215103, tās valdes priekšsēdētāja Daiņa Voiciša 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses, Pircējs 

un Pārdevējs abi kopā saukti Puses,  

pamatojoties uz iepirkuma “Jauna flīģeļa iegāde Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 

vidusskolai”, identifikācijas Nr. JIRMV2018/2, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pircējs pērk, un Pārdevējs apņemas pārdot, piegādāt un uzstādīt Pircējam jaunu 

flīģeli Yamaha C2X (turpmāk – Preces), saskaņā ar Iepirkuma tehnisko 

specifikāciju – tehnisko piedāvājumu (turpmāk – 1.pielikums) un Pārdevēja 

Iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu (turpmāk – 2.pielikums). 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa  ir 16528,00 EUR (Sešpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit 

astoņi eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), PVN 

sastāda 3470,88, summa kopā ar PVN – 19998,88 EUR (Deviņpadsmit tūkstoši 

deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro un 88 centi).  

2.2. Pārdevējs veic Preču piegādi un uzstādīšanu JIRMV, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 

56. 

2.3. Pārdevēja kontaktpersona vienojas ar Līguma 2.10. apakšpunktos norādīto 

Pircēja kontaktpersonu par piegādes un uzstādīšanas laiku, izmantojot 

elektronisko pastu un informējot zvanot pa tālruni.  

2.4. Pārdevējs nodod Preces Pircējam ar Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā tiek norādīts 

Līguma numurs,  kopējā cena euro bez PVN, PVN likme un kopējā cena ar PVN.  

2.5. Ja Pircējs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas 

konstatē Preces trūkumus, bojājumus vai neatbilstību visām Līguma prasībām, 

tad Līguma 2.10. apakšpunktā norādītā Pircēja iestādes kontaktpersona sastāda 

Preces defekta aktu un nodod to Pārdevējam. 

2.6. Pārdevējs pieņem atpakaļ no Pircēja Līgumam neatbilstošo Preci un veic to 

aizvietošanu ar Līgumam atbilstošām Preci 3 (trīs) darbdienu laikā no Preces 

defektu akta sagatavošanas dienas par saviem līdzekļiem.  

2.7. Ja Pārdevējs neveic Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņu Līguma 

2.6. punktā noteiktajā termiņā, Pircējam ir tiesības neapmaksāt Līgumam preces 

vērtību.  

2.8. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pircējam ar brīdi, kad Puses 

abpusēji Preču pavadzīmi – rēķinu un Pircējs 3 (trīs) darbdienu laikā nav 

iesniedzis Preces defektu aktu.  
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2.9. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamo Preču nejaušas, pilnīgas vai daļējas 

bojāejas vai bojāšanās risku līdz Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas 

parakstīšanas brīdim. 

2.10. Kontaktpersonas no Pircēja puses: Gunārs Rupainis, tālr. +371 

26150666 

 

2.11. Kontaktpersona no Pārdevēja puses – Dainis Voicišs, tālrunis: ; e-pasts: 

dainis@muzikascentrs.lv. 

 

3. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA 

3.1. Precei ir jāatbilst 1. pielikumā noteiktajām prasībām un jāatbilst prasībām par 

kurām Puses rakstiski vienojušās Līgumā noteiktā kārtībā. 

3.2. Garantijas termiņš Precēm ir ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no Preču pavadzīmes – 

rēķina abpusējas parakstīšanas dienas. 

3.3. Ja Preces garantijas termiņa laikā Pircējs konstatē Precei trūkumu, defektu vai 

bojājumu, kas radies Preces izgatavošanā pielietotā materiāla dēļ vai bojājumu 

dēļ, kas nav Pircēja vaina, pieaicinot Pārdevēja pārstāvi (nosūta informāciju uz e-

pastu: dainis@muzikascentrs.lv un zvana uz tālruņa  ), tiek sastādīta rakstiska 

pretenzija un iesniegta Pārdevējam. Pārdevējs 2 (divu) darbdienu laikā no 

pretenzijas saņemšanas dienas izvērtē pretenzijā norādītos trūkumus, un rakstiski 

paziņo Pircējam savu lēmumu. Ja Pārdevējs akceptē norādītos trūkumus, tas 

rakstiski paziņo Pircējam par to novēršanu uz sava rēķina, kā arī par novēršanas 

termiņiem, kas nevar būt ilgāki par 5 (piecām) darbdienām. Ja defekti vai trūkumi 

ir radušies Pircēja vainas dēļ, Pārdevējam nav pienākuma nodrošināt garantijas 

izpildi. 

3.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces garantijas laikā atklāto defektu novēršanu, 

Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā 

Pārdevējs, ja tiek konstatēts, ka Preces defekta rašanās iemesls nav Pircēja vaina. 

Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preces defekts radies Pircēja vainas dēļ, 

neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pircējs. 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Ja Pārdevējs neapmaina Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci Līgumā 

noteiktajā termiņā vai neveic Preces garantijas laikā konstatēto neatbilstību 

Līgumam novēršanu, Pārdevējs atmaksā Pircējam neatbilstošās Līguma 

noteikumiem Preces cenu un maksā līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no 

Preces cenas. 

4.2. Ja Pārdevējs neveic Preces piegādi/uzstādīšanu 1. pielikumā noteiktajā termiņā, 

Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) 

apmērā no Līguma summas bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma 

summas. 

4.3. Ja Pircējs neveic Preču pavadzīmes – rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, 

Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) 

apmērā no Preču pavadzīmes – rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no Preču pavadzīmes – rēķina summas. 

4.4. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) 

darbdienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas 

dienas.  

4.5. Ja Pārdevējs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pircējam ir tiesības vienpusēji, bez 

Pušu rakstiskas vienošanās, ieturēt attiecīgu naudas summu no Pārdevējam 

veicamajām apmaksām.  
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4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā 

līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

4.7. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 

tiešajiem zaudējumiem. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪJUMU VEIKŠANA UN 

LĪGUMA IZBEIGŠANA 

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

pilnīgai izpildei.  

5.2. Pusēm nav tiesību veikt Līgumā būtiskus grozījumus. Par Līguma būtiskiem 

grozījumiem tiek uzskatīti tādi grozījumi, kas atrunāti Publisko iepirkuma likumā 

kā būtiski Līguma grozījumi. 

5.3. Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi 

noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam 

kā neatņemama sastāvdaļa. Viens vienošanās eksemplārs glabājas pie Pircēja, bet 

otrs pie Pārdevēja. 

5.4. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti. 

5.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pušu rakstiskas vienošanās par 

to Pārdevējam 10 (desmit) dienas rakstveidā paziņojot, ja: 

5.5.1. notikusi Pārdevēja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

5.5.2. pret Pārdevēju uzsākta maksātnespējas procedūra; 

5.5.3. ja Pārdevējs kavējis Preču piegādes un uzstādīšanas termiņu ilgāk kā     

10 (desmit) dienas; 

5.5.4. Pārdevējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem. 

 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto 

saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura 

apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un 

kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

6.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsgrēks, kara darbība, vispārēja avārija, 

epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības 

rezultātā pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās 

kontroles un ietekmes robežās. 

6.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs 

darbdienu laikā par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību 

izpildes termiņu un cēloņsakarības pamatojumu starp šo faktu un nespēju izpildīt 

savas saistības. 

6.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk 

kā par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt 

Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek pārtraukts, nevienai no Pusēm nav tiesību 

pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. 

7.2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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7.3. Ja 40 (četrdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek 

risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

7.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu 

rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.  

8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības 

tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, telefona, faksa 

numurs, e-pasta adrese, biroja, pasta adrese u.c., Puse nekavējoties (ne vēlāk kā 

trīs darbdienu laikā) rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī 

apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas 

saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā 

minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un pielikumā minētajiem Pušu 

pārstāvjiem. 

8.3. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz 4 (četrām) lapām, tajā skaitā 1. Pielikums 

uz 2 (divām) lapām, 2.pielikums uz 2 (divām) lapām. Līgums sagatavots 

2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. 

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PIRCĒJS  PĀRDEVĒJS  
 SIA RDL 

 

 

 

  

/R.Ivanovs/  /D.Voicišs/ 

 

 

 

 

 
 


