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LĪGUMS Nr. 2.4.5./292 - 14 
 „Dzesētavu piegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra 

ierobežošanas pasākumu īstenošanai Madonas novadā” 

Madonā 

 2014. gada 21.novembrī 

 

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000054572, adrese: 

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

domes priekšsēdētāja vietnieks Agris LUNGEVIČS, pamatojot ar pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 80.4.punktu 

un 2013.gada 18.jūnija novada pašvaldības sēdes lēmumu Nr.389 (protokols 

Nr.13.; 3.p.), turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Purnavu muiža”, reģistrācijas 

Nr.40103160117, adrese: “Mārtiņmuiža”, Mārupes novads, LV-2167, kuras 

vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas __________________________, turpmāk 

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

atbilstoši Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 

01.08.2014.rīkojumam Nr.129 Par AS “Latvijas Valsts meži” dāvināmo 

(ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu un atbilstoši noslēgtajam līgumam 

ar Lauku atbalsta dienestu par atbalsta saņemšanu, 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veiktā iepirkumā Nr.MNP2014/44 

„Dzesētavu piegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas 

pasākumu īstenošanai Madonas novadā” 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 Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, 

darbaspēku un citiem resursiem Madonas novada pašvaldībai piegādāt un 

uzstādīt (tai skaitā, arī izkraut no transportlīdzekļa un novietot pasūtītāja 

norādītajā vietā) dzesētavas ar tilpumu 663 litri (ražotājs: LANDIG + Lava 

GmbH & Co.KG /Vācija/; modelis: LU-9000 Premium (mod.nr.SG9030); 

skaits 19 gab.) un dzesētavas ar tilpumu 1248 litri (ražotājs: LANDIG + 

Lava GmbH & Co.KG /Vācija/; modelis: LU 10000 Plus (mod.nr.SW1010); 

skaits 5 gab.) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam 

piedāvājumam, turpmāk tekstā - Darbi, saskaņā ar Iepirkuma dokumentu 

prasībām, līguma noteikumiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu 

Iepirkumā. 

1.2. Piegādes vietas adreses un dzesētavu skaits ir norādīti Līguma 

1.pielikumā. Līguma izpildes laikā pasūtītājs patur tiesības bez papildus 

samaksas mainīt dzesētavu piegādes adreses Madonas novada robežās, 

norādot attiecīgo medību saimniecību adreses, kur dzesētavas jāpiegādā. 

1.3. Līguma Darbi ir jāveic 5 (piecu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas 

dienas (ne vēlāk kā līdz 2014.gada beigām). 
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2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu 

piedāvājumu, Pusēm vienojoties tiek noteikta euro 31 460,00 (trīsdesmit 

viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro, 00 centi)  bez pievienotās vērtības 

nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir 

euro 6 606,60 (seši tūkstoši seši simti seši euro, 60 centi). Līguma kopējā 

summa ar pievienotās vērtības nodokli ir euro 38 066,60 (trīsdesmit astoņi 

tūkstoši sešdesmit seši euro, 60 centi). 

2.2. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši: Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītāja pārstāvim Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu pēc 

Darbu pabeigšanas. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts 

vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā 

pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 

Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie Darbi 15 (piecpadsmit) dienu 

laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas. 

2.3. Ja Izpildītājs 10 (desmit) 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 darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu 

izpildei. Ja kādiem no Līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav 

paredzējis cenu, tad uzskatāms, ka tā izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. 

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

piedāvājumu. Materiālu, darbu, mehānismu vai Darbu izpildei pieskaitāmo 

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 visā Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt 

pietiekamus materiālos un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei atbilstoši 

Līgumā un tā pielikumos noteiktajam. 

4.3. Izpildītājs apņemas Līguma izpildes laikā un garantijas termiņā par 

saviem līdzekļiem savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu 

novēršanu.  

4.4. Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā 

atrunāto maksājumu veikšanai. 
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4.5. Veicot Darbus Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz kvalitātes un 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 

Pasūtītājam ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. 

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

izpilddokumentāciju, iekārtu tehniskās pases, CE atbilstības deklarācijas, 

lietošanas instrukcijas, kā arī piegādāto preču garantiju apliecinošos 

dokumentus. Ražotāja noteiktajām un svešvalodā sagatavotajām lietošanas 

un citām instrukcijām, kā arī citiem iesniedzamiem dokumentiem, ir jābūt 

pievienotam arī to tulkojumam valsts valodā. 

5. GARANTIJAS 

5.1. Garantijas laiks Izpildītāja piegādātajām precēm ir atbilstoši ražotāja 

tehniskajā specifikācijā noteiktajam un tas sākas pēc Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.  

5.2. Gadījumā, ja garantijas laikā piegādātajai precei tiks atklātas nepilnības, 

neatbilstība vai defekti, tiek sastādīts defektu akts, ar kuru Izpildītājs ir 

informēts par defektiem. Izpildītājs defektu aktā norādītajā vai citā termiņā, 

Pusēm rakstiski vienojoties, apņemas par saviem līdzekļiem novērst defektus 

vai, ja defekti nav novēršami vai rodas vairākkārt, apmainīt defekta preci 

pret jaunu, piegādājot to attiecīgajā vietā. 

5.3. Garantijas termiņā konstatēto dzesētavas bojājumu novēršana ir jāveic 

ražotāja akceptētā remontdarbnīcā, nogādājot dzesētavu turp un atpakaļ, vai 

attiecīgi situācijai – nodrošināt ar ražotāja akceptētas remontdarbnīcas 

kompetentu speciālistu, kurš dzesētavu remontē tās atrašanās vietā. 

Dzesētavas vai attiecīgi remontspeciālistu transportēšanas izdevumus sedz 

Izpildītājs. 

5.4. Pasūtītājs uzaicina Izpildītāju uz defektu akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs 

neierodas, pasūtītājs nosūta defektu aktu Izpildītājam pa pastu.  

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

5.6. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis 

Pasūtītājam vai, ja Izpildītājs defektus nav novērsis noteiktajā termiņā, tad 

Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu ražotāja akceptētu personu defektu 

novēršanai. Pasūtītājs defektu novēršanas rezultātā radušos izdevumus 

atgūst no Izpildītāja, piestādot rēķinu, kas Izpildītājam ir jāapmaksā rēķinā 

norādītajā termiņā. 

5.7. Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs 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 – 
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neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, 

netiek atlīdzināti. 

6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais piegādes 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 no Pusēm neatbrīvo no līgumsaistību izpildes 

pilnā apjomā. 

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

otra Puse nepilda Darbus vai neievēro Tehniskās specifikācijas prasības, vai 

kādu Līgumā 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) 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, vai citiem Līguma grozījumiem, ņemot vērā konkrēto situāciju.  

6.7. Grozījumus var veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu 

par iepirkuma līguma grozīšanu. 

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 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. 
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9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem, kad ir piegādātas un uzstādītas 

dzesētavas atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām un ir abpusēji 

parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 

9.2. Atkāpes no Iepirkuma piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas 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.  

9.3. Izpildītājs 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: 

Izpildītāju līguma izpildē pārstāv 

tā pilnvarotā persona: 

Projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste 

Indra KĀRKLIŅA 

Biroja vadītāja 

 

Anita BAGĀTA 

Tālruņa Nr.: +37129324572 Tālruņa Nr.: +37120200500 

e-pasts: 

indra.karklina@madona.lv 

Faksa Nr.: 64860079 

e-pasts: 

anita.bagata@purnavumuiza.lv 

Faksa Nr.: 67815429 

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. 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. 

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

Līguma noteikumu spēkā esamību. 

9.10. 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. 

9.11. Līgums ir sagatavots uz 6 (sešām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros latviešu 

valodā, no tiem divi ir pie Pasūtītāja (viens ar pielikumiem pie projekta 

dokumentācijas, bet otrs – Juridiskajā nodaļā), trešais - pie Izpildītāja, visiem 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

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

tā noteikumiem. 

10. LĪGUMA PIELIKUMI 

10.1. Līguma pielikums Nr.1 – Piegādes vietas (uz 1 (vienas) lapas); 

10.2. Līguma pielikums Nr.2 – Sarakste iepirkuma laikā (uz 1 (vienas) lapas); 

mailto:indra.karklina@madona.lv
mailto:anita.bagata@purnavumuiza.lv
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10.3. Līguma pielikums Nr.3 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā (uz 14 

(četrpadsmit) lapām). 

11. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI  
PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība 

 

Reģistrācijas Nr.90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV91TREL980083K700200 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks 

 

  

 

 

 ___________________ A.Lungevičs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Purnavu muiža” 

Reģistrācijas Nr.40103160117 

Adrese: “Mārtiņmuiža”, 

Mārupes novads, LV-2167 

A/S  

Kods:  

Konts:  

 

Valdes loceklis 

 

 

 

 

__________________ …………... 
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Līguma 1.pielikums “Piegādes vietas” 
 

PIEGĀDES VIETAS 

Līgumam “Dzesētavu piegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku 

mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Madonas novadā” 

Nr. 

p.k. 

Madonas novada 

administratīvā 

 teritorija 

Piegādes adrese (attiecīgās 

pagasta pārvaldes adrese)1: 

Dzesētavu 

daudzums gab. / 

minimālais 

liemeņu skaits2 

1.  Madonas pilsēta Gaujas iela 37, Madona, 

Madonas novads 

2/2 ; 1/4 

2.  Madonas novada 

Aronas pagasts 

Melioratoru iela 3, Kusa, 

Aronas pagasts, Madonas 

novads 

2/2 

3.  Madonas novada 

Barkavas pagasts 

Brīvības iela 9, Barkava, 

Barkavas pagasts, Madonas 

novads 

1/2 ; 1/4 

4.  Madonas novada 

Bērzaunes 

pagasts  

Aronas iela 1, Sauleskalns, 

Bērzaunes pagasts, Madonas 

novads 

1/2 

5.  Madonas novada 

Dzelzavas 

pagasts  

Kļavu iela 4, Dzelzava, 

Dzelzavas pagasts, Madonas 

novads 

2/2 

6.  Madonas novada 

Kalsnavas 

pagasts 

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, 

Kalsnavas pagasts, Madonas 

novads 

2/2 

7.  Madonas novada 

Lazdonas pagasts 

Meža iela 2, Lazdona, 

Lazdonas pagasts, Madonas 

novads 

1/2 

8.  Madonas novada 

Liezēres pagasts 

“Ozolkalns”, Liezēre, 

Liezēres pagasts, Madonas 

novads 

1/2 ; 1/4 

9.  Madonas novada 

Ļaudonas pagasts 

Dzirnavu iela 2, Ļaudona, 

Ļaudonas pagasts, Madonas 

novads 

1/2 

10.  Madonas novada 

Mārcienas 

pagasts 

Jaunā iela 1, Mārciena, 

Mārcienas pagasts, Madonas 

novads 

1/2 

                                                 
1 Līguma izpildes laikā pasūtītājs patur tiesības bez papildus samaksas veikšanas mainīt dzesētavu 

piegādes adreses Madonas novada robežās, tādējādi piegādājot dzesētavas tieši medību 

saimniecībām, nevis pagasta pārvaldei. 
2 Dzesētavu daudzums var tikt grozīts. 
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11.  Madonas novada 

Mētrienas pagasts 

“Mētras”, Mētriena, 

Mētrienas pagasts, Madonas 

novads 

1/2 

12.  Madonas novada 

Ošupes pagasts 

Skolas iela 4, Degumnieki, 

Ošupes pagasts, Madonas 

novads 

1/2 

13.  Madonas novada 

Praulienas 

pagasts 

Kalna iela 2, Prauliena, 

Praulienas pagasts, Madonas 

novads 

2/2 ; 1/4 

14.  Madonas novada 

Sarkaņu pagasts 

“Biksēres muiža”, Biksēre, 

Sarkaņu pagasts, Madonas 

novads 

1/2 

15.  Madonas novada 

Vestienas pagasts 

“Pagastmāja”, Vestiena, 

Vestienas pagasts, Madonas 

novads 

1/4 

 


