
 

LĪGUMS Nr. 2015/5/1 

Par materiālu iegādi Mākslas izglītības programmas vajadzībām 

 

Rēzekne, 2015.gada 19. novembris 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, reģistrācijas Nr.90000048383, juridiskā adrese: 

Baznīcas iela 34a, Rēzekne, LV-4600, turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS, direktora Osvalda 

Zvejsalnieka  personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lekon, reģistrācijas Nr.42402004689, juridiskā adrese 

Rūpnīcas iela2, Rēzekne, LV-4604, tās valdes priekšsēdētāja personā, kurš darbojas uz 

nolikuma pamata, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, saskaņā ar publiskā 

iepirkuma ID Nr. RMDV2015/5 „Materiālu iegāde Mākslas izglītības programmai” 

rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem,  noslēdz līgumu par 

sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums),  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt preces – materiālus 

mākslas izglītības programmai atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1. pielikums), 

Izpildītāja piedāvājumam (2. pielikums), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām un šā Līguma noteikumiem. 

2. Līguma izpildes kārtība 

2.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi saskaņā ar šajā Līgumā 

norādītājiem termiņiem – līdz 2016. gada 18. Janvārim (sešdesmit dienu laikā no 

līguma noslēgšanas dienas). 

2.2. Preces piegādes vieta ir Rēzekne, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas 

iela 34a, Rēzekne. 

2.3. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Izpildītājs paraksta Preces pieņemšanas – 

nodošanas aktu. 

2.4. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs Pasūtītājam nodod 

Preci un Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas - 

nodošanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2.5. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai 

neatbilstošu tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām preci, tiek sastādīts 

defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Izpildītājam uz sava rēķina 

tie jānovērš 5 (piecu) dienu laikā.  



2.6. Defekta aktu paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

2.7. Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta 

aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

2.8. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai 

bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam (ieskaitot preces uzstādīšanu). 

 

3. Preces kvalitāte  

3.1. Izpildītājs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Līguma summa ir 5863,17 euro (Pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs eiro un 17 

centi), PVN 21 % ir 1231,27 euro (Viens tūkstotis divi simti trīsdesmit viens euro un 

27 centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir 7094,44 eiro [Septiņi tūkstoši 

deviņdesmit četri euro un 44 centi). 

4.2. Līguma kopējā summā ietilpst visas ar Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību 

izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas personāla izmaksas, nodokļi, kā arī visas 

ar Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildi netieši saistītās izmaksas 

(dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.).  

4.2.1. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja 

norādīto bankas kontu pēc preces saņemšanas un preces  pavadzīmes 

–  rēķina apstiprināšanas. 

 

5. Pušu saistības, tiesības un atbildība 

5.1. Izpildītājs uzņemas veikt Preces piegādi saskaņā ar Līguma 1. pielikumā noteikto 

tehnisko specifikāciju un piegādāt Preci, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām.  

5.2. Izpildītājs uzņemas neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām 

personām dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi. 

5.3. Pasūtītājs uzņemas veikt samaksu Līguma 4. sadaļā noteiktajā kārtībā. 

5.4. Pasūtītājs uzņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja piegādātās Preces pieņemšanu. 

5.5. Pasūtītājs uzņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu 

prasībām.  

5.6. Izpildītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu -  



5.7. Pasūtītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk - 

Pasūtītāja kontaktpersona) – Māris Provejs – tālr.  +371 27887321. 

5.8. Ar šo Līgumu Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par 

jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces 

piegādi un Līguma izpildi. 

5.9. Ar šo Līgumu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, 

lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, 

kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu 

izpildi. 

5.10. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikumu, Tehnisko 

specifikāciju un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un 

izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un 

nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu 

visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus. 

5.11. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs 

iesaistīti Līguma izpildē ir vai tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti 

pirms darba uzsākšanas. 

5.12. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts 

pienācīgi tās vainas dēļ.  

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas 

kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas 

stāvoklis un citi) un kas padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par 

neiespējamu. 

6.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta 

par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no 

nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums, ir veikusi 

visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un 

spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir 

informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam 

pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu 

apstiprinājumu un raksturojumu. 

6.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, 

ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu 

darbību nepārvaramas varas ietekmē. 

6.4. Ja nepārvaramas  varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Pusēm 

jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru. 



 

7. Līguma darbības termiņš 

7.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, un darbojas līdz Līgumā 

noteikto saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus no noslēgšanas 

brīža. 

 

8. Līguma grozīšana un pārtraukšana 

8.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām normām, lai tā izpilde 

būtu Pusēm izdevīga, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju 

parakstīšanu kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu 

izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, 

cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus.  

8.2. Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt Līgumu bez pienākuma 

atlīdzināt Izpildītājam jebkādus tādejādi radītos zaudējumus, ja: 

8.2.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Piegādātāja atzīšanu par 

maksātnespējīgu; 

8.2.2. Piegādātājs nepilda jebkādas Līguma saistības saskaņā ar Līguma izpildes 

termiņu un neatbilstības nav novērstas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 

rakstiska brīdinājuma saņemšanas. 

9. Strīdu izskatīšanas kārtība 

9.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju, Puses 

apņemas risināt pārrunu ceļā. 

9.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no Līguma un ko 

neizdodas atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no 

Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura 

no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10. Citi noteikumi 

10.1. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir 

personiski un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai 

subordinēšana nav pieļaujama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs,  tas 

neietekmēs ar Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā. 



10.3. Pusēm ir jāinformē vienai otra 5 (piecu) dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, 

adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Pušu kontaktpersonu maiņu rakstiski, 

apstiprinot ar parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

10.4. Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības 

tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

10.5. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida 

tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību 

vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 

10.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar 

vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet 

otrs – pie Izpildītāja. 

10.7. Izpildītāja Piedāvājums un Līguma [pielikumu skaits] pielikumi ir šā Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas un ir Pusēm saistoši Līguma izpildē. 

 

11. Līguma pielikumi: 

- Pretendenta tehniskais un finansu piedāvājums. 

 

12. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola SIA Lekon   

Baznīcas iela 34a, Rēzekne, LV4600  Rūpnīcas iela 2, Rēzekne, LV 4604,  

Reģ.nr. 90000048383, Valsts kase  reģ.nr.42402004689, AS SEB banka
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