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LĪGUMS Nr. 2.4.5./102 - 16 
Lietota automobiļa piegāde Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldei 

Madonā 

 2016.gada 31.martā 

 

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 

Gints Seglins IK, reģistrācijas Nr. ATU65339412, juridiskā adrese: Goldbergstrasse 16, A-

5630 Bad Hofgastein, Osterreich, pasta adrese: _____________________________, kuras 

vārdā rīkojas tā direktors Gints SEGLIŅŠ, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses, abi kopā 

saukti – Puses, vai atsevišķi - Puse,  

pamatojot ar Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu 

publiskā iepirkumā, kas veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, „Lietota 

automobiļa piegāde Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldei”, identifikācijas numurs 

MNP2016/6, un minētā iepirkuma dokumentu noteikumiem, un Piegādātāja piedāvājumu 

iepirkumā, turpmāk saukts – Iepirkums, 

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

līgumu ar pielikumiem (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets un īpašuma tiesības  

1.1. Piegādātājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pieņem un pērk 1 (vienu) lietotu pasažieru 

automobili Renault Trafic Lang L2H1, ar automobiļa VIN Nr._____________________, 

kas ir Pasūtītāja izvēlēts Līguma preambulā nosauktajā publiskajā Iepirkumā, turpmāk 

saukts – Automobilis.  

1.2. Automobiļa piegādes un saņemšanas vieta ir Madonas novada pašvaldība, adrese: Saieta 

laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801. 

1.3. Automobiļa piegādes termiņš atbilstoši Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā prasītajam ir 

20 (divdesmit) dienas no Līguma noslēgšanas dienas. 

1.4. Īpašuma tiesības uz Automobili pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses parakstījušas 

pieņemšanas - nodošanas aktu, kurš tiek parakstīts pēc Automobiļa piegādes ar 

nosacījumu, ka Pasūtītājs ir atzinis Automobiļa kvalitāti par atbilstošu un Automobilis 

Līgumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts CSDD uz Pasūtītāja (Madonas novada pašvaldības) 

vārda, norādot arī Automobiļa turētāju (Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde). 

Pieņemšanas - nodošanas aktā ir jānorāda Automobiļa komplektācija, visi Pasūtītājam 

nodoto Automobiļa dokumentu nosaukumi.  

1.5. Automobiļa kvalitāte ir uzskatāma par atbilstošu, ja Automobilis atbilst Līguma un 

Iepirkuma dokumentu noteikumiem, Iepirkuma piedāvājumā norādītajam, ražotāja 

standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Automobili un tā 

kvalitāti, kā arī labas prakses vadlīnijām un kompetentas auto nozares organizācijas 

norādījumiem, ieteikumiem, atzinumiem. 

1.6. Automobiļa turējuma tiesības, risks par Automobiļa saglabāšanu, nejaušas iznīcināšanas 

draudi un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildība pāriet Pasūtītājam brīdī, kad 

Pasūtītājs paraksta Automobiļa pieņemšanas – nodošanas aktu. 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 
2.1. Līgumcena par Automobili un tā piegādi ir noteikta euro 12 890,00 (divpadsmit tūkstoši 

astoņi simti deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā. Tajā nav iekļauts PVN 21% apmērā, jo 

atbilstoši normatīvajiem aktiem konkrētajā gadījumā Pasūtītājs PVN nemaksā 

Piegādātājam. 
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2.2. Līguma summā ir iekļautas visas tiešās un netiešās izmaksas, lai piegādātājs ar saviem 

resursiem piegādātu Automobili Līguma 1.2.punktā nosauktajā piegādes vietā un nodotu 

to Pasūtītājam atbilstoši Līguma un Iepirkuma dokumentu noteikumiem. 

2.3. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksās Piegādātājam ne vēlāk 

kā 20 (divdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 

1.4.punktā noteikto Automobiļa pieņemšanas-nodošanas aktu un Pasūtītājs ir saņēmis 

pareizu rēķinu.  

2.4. Pasūtītājs Līgumā noteikto maksājumu Piegādātājam veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja 

bankas kontu, kas norādīts Līgumā. 

2.5. Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis 

bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi 

izpildei. 

2.6. Līguma cena ir noteikta Iepirkuma Piedāvājumā un Līguma izpildes laikā netiks grozīta, 

izņemot Līgumā paredzētos gadījumus. 

2.7. Ja pēc Līguma noslēgšanas dienas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos 

un/vai nodevās, kas Izpildītājam pazemina vai paaugstina Līguma Darbu izmaksas un 

kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN) un pārbaudāma, tad pēc 

abu Pušu savstarpējas vienošanās līgumcena var tikt grozīta nodokļos un/vai nodevās 

izdarīto grozījumu apmērā. 

3. Garantijas 

3.1. Piegādātājs nodrošina Automobiļa vai atsevišķi tā daļu garantiju, ja Iepirkuma 

piedāvājumā tā ir piedāvāta.  

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi  

4.1. Pasūtītājam ir šādas tiesības: 

4.1.1. Iegūt Automobili savā īpašumā un valdījumā pēc nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas; 

4.1.2. Pieņemot Automobili no Piegādātāja Pasūtītājam ir tiesības: 

4.1.2.1. veikt izmēģinājuma braucienu, pārbaudīt Automobiļa atbilstību visām tehniskajā 

specifikācijā minētajām prasībām un Tehniskajā piedāvājumā norādītajām ziņām; 

4.1.2.2. prasīt, lai Piegādātājs par saviem līdzekļiem veic Automobilim tehniskā stāvokļa 

diagnostiku CSDD Madonā, piedaloties arī Pasūtītāja pārstāvim.  

4.1.2.2.1. Ja Automobiļa kārtējā  tehniskā apskate CSDD ir veikta mazāk kā vienu 

mēnesi pirms piegādes dienas, tad Pasūtītājs var neprasīt, lai Piegādātājs veic 

Automobilim tehniskā stāvokļa diagnostiku. 

4.1.2.2.2. Automobiļa tehniskā stāvokļa diagnostikā konstatētie defekti Piegādātājam 

ir jānovērš. 

4.1.2.2.3. Pēc defektu novēršanas Piegādātājs uz sava rēķina veic Automobilim 

atkārtotu tehniskā stāvokļa diagnostiku. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem var 

atteikties no prasības atkārtoti veikt tehniskā stāvokļa diagnostiku CSDD, ja 

Pasūtītājs pats spēj pārbaudīt un novērtēt defektu novēršanas faktu un Automobiļa 

kvalitātes atbilstību. 

4.1.2.3. pārbaudīt Automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja un 

piegādātāja garantijas nosacījumus; 

4.1.2.4. saņemt Automobiļa tehnisko dokumentāciju, oriģinālo servisa grāmatiņu un citu 

ar Automobili saistīto dokumentāciju; 

4.1.2.5. neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu un nepieņemt Automobili, ja 

Automobiļa kvalitāte nav atbilstoša. Tādā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums 

sagatavot defektu aktu, tajā norādot konstatētos defektus un neatbilstības, klāt 

pievienojot arī CSDD tehniskā stāvokļa diagnostikā konstatēto, to novēršanas 

termiņu un kārtību; 
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4.1.2.6. pieprasīt defektu aktā norādītos defektus un neatbilstības Piegādātājam novērst 

10 dienu laikā vai citā pamatotā termiņā, par kuru Puses vienojas; 

4.1.2.7. saņemt no Piegādātāja informāciju par Līguma izpildes gaitu; 

4.1.2.8. saņemt no Piegādātāja līgumsodu, atskaitot to no veicamā maksājuma, par 

Automobiļa piegādes kavējumu Līgumā noteiktajos termiņos. 

4.2. Pasūtītājam ir šādi pienākumi: 

4.2.1. Iegādāties Automobilim OCTA apdrošināšanu, kura stājas spēkā ne vēlāk kā dienā, 

kad Piegādātājs reģistrē Automobili uz Pasūtītāja vārda. Pēc saviem ieskatiem 

iegādāties Automobilim KASKO apdrošināšanu. 

4.2.2. Pieņemt no Piegādātāja saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto Automobili, ja tā 

kvalitāte ir atbilstoša; 

4.2.3. Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā samaksāt Piegādātājam par pieņemto 

Automobili; 

4.2.4. Lietot Automobili atbilstoši tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem mērķiem, 

ievērojot ražotāja un Piegādātāja prasības attiecībā uz Automobiļa tehnisko apkopi, 

darbību un lietošanu. 

5. Piegādātāja tiesības un pienākumi 

5.1. Piegādātājam ir šādas tiesības: 

5.1.1. Nodrošināt Pasūtītājam iespēju pārbaudīt Automobiļa kvalitāti, cik tas ir atkarīgs no 

Piegādātāja; 

5.1.2. Piedalīties Pasūtītāja veiktajā izmēģinājuma braucienā, kā arī pārbaudēs par 

Automobiļa kvalitāti, dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu u.c.; 

5.1.3. Saņemt samaksu par Automobili no Pasūtītāja saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.4. Saņemt no Pasūtītāja līgumsodu par samaksas kavējumu Līgumā noteiktajā termiņā. 

5.2. Piegādātājam ir šādi pienākumi: 

5.2.1. Nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta 

Iepirkumā piedāvātā atbilstošas kvalitātes Automobiļa piegādi Līgumā paredzētajā 

kārtībā. 

5.2.2. Reģistrēt Automobili uz Madonas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 

90000054572, adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, vārda, 

norādot arī turētāju, Ceļu satiksmes drošības direkcijā, sedzot visus ar to saistītos 

izdevumus, tostarp arī normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas. 

5.2.3. Ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms automobiļa piegādes informēt Pasūtītāju par 

piegādes dienu un laiku. 

5.2.4. Nodrošināt Automobiļa apdrošināšanu un atbildēt par visiem riskiem attiecībā pret 

Pasūtītāju vismaz līdz pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim. 

5.2.5. Iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Automobiļa kvalitāti, 

faktisko stāvokli un ekspluatācijas noteikumiem. 

5.2.6. Ja Pasūtītājs atzīst Automobiļa kvalitāti par neatbilstošu prasībām, Līguma 

4.1.2.6.punktā paredzētajā termiņā novērst konstatēto neatbilstību. 

5.2.7. Nodot Pasūtītājam Automobili Līguma 1.2.punktā noteiktajā vietā un noformēt Pušu 

parakstīšanai Automobiļu nodošanas - pieņemšanas aktu. 

5.2.8. Izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinu Līgumā paredzētā maksājuma veikšanai. 

5.2.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma 

izpildes gaitu. 

6. Automobiļa piegāde, nodošana un pieņemšana 

6.1. Piegādātājs piegādā Automobili Pasūtītāja adresē saskaņā ar Līguma 1.2.apakšpunktu.  

6.2. Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem atbilstošas kvalitātes Automobili (skatīt Līguma 

1.5.punktu), abpusēji parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Vienlaicīgi ar Automobiļa 

nodošanu, Piegādātājs iesniedz ar Automobiļa reģistrācijas apliecību un citus Automobiļa 

dokumentus, piemēram, servisa grāmatiņu, ekspluatācijas instrukciju, u.c.  
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6.3. Pirms Automobiļa reģistrācijas uz pašvaldības vārda Pasūtītājs pārbauda piegādājamā 

Automobiļa kvalitāti atbilstoši Līguma 4.un 5.sadaļās paredzētajām Pušu tiesībām un 

pienākumiem.  

6.4. Pasūtītājs konstatētās neatbilstības norāda defektu aktā un to iesniedz Piegādātājam. 

Piegādātājs novērš neatbilstības par saviem līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā. Ja Puses 

nespēj panākt vienošanos par konstatēto neatbilstību novēršanas termiņu, Piegādātāja 

pienākums ir novērst konstatētās neatbilstības 10 (desmit) dienu laikā no pārbaudes 

dienas. Pasūtītājs Aktu par konstatētajām neatbilstībām nosūta Piegādātājam 3 (trīs) 

dienu laikā no Automobiļa pārbaudes dienas.  

6.5. Ja Puses nevar vienoties par Automobiļa kvalitātes atbilstību Līguma noteikumiem, proti, 

Pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Automobiļa kvalitātes 

neatbilstību Līguma un tā pielikumu noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu 

atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar 

nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) 

jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos 

izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda 

eksperta atzinums. 

7. Līgumslēdzēju pušu atbildība  

7.1. Ja Automobiļa piegāde nenotiek Līgumā paredzētajā termiņā Piegādātāja vainas dēļ, 

viņš Pasūtītājam maksā līgumsodu, kuru aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta 

Līguma saistību izpilde, 0,1 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet 

kopā ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas. 

7.2. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam 

līgumsodu, kura apmēru nosaka pēc konkrēta nokavētā maksājuma apmēra. Līgumsodu 

aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēts maksājums, 0,1% apmērā no nesamaksātās 

summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās 

summas. 

7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no Līguma saistību izpildes pilnā 

apmērā. 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par otrai Pusei nodarīto zaudējumu un/vai termiņa 

kavējumu, ja to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, 

militāra rakstura darbības vai citi apstākļi, kas traucē Līguma pildīšanu un kas nav 

radušies Pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko Puses nevarēja 

paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama Līguma saistību izpilde. Pēc otras 

Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

9. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no Līguma 

9.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz abpusējai 

Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

9.2. Līguma izpildes laikā atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā un/vai piedāvājumā 

norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu 

atsevišķi un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli, nemazina pretendentiem 

sākotnēji Iepirkumā noteiktās prasības un nemaina ekonomisko līdzsvaru par labu 

Piegādātājam. 

9.3. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī 

gadījumā, ja Iepirkuma nolikums Līgumam nav pievienots kā pielikums. 
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9.4. Līgumā var tikt veikt grozījumi tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā un 

68.pantā paredzēto, precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu Līguma pilnīgu un 

kvalitatīvu izpildi. Katrā Līguma grozīšanas reizē Pasūtītājs izvērtē grozījumu 

pamatotību, pieļaujamību un pamato grozījumus ar atbilstošu Publisko iepirkumu 

likuma normu, Iepirkuma dokumentu noteikumu. 

9.5. Jebkuri grozījumi, izmaiņas Līgumā izdarāmi, Pusēm rakstiski vienojoties un noslēdzot 

attiecīgu rakstveida vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

9.6. 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. 

9.7. Puses var vienoties par Līguma darbības izbeigšanu pirms termiņa. 

9.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to 

Piegādātājam, jebkurā no šādiem gadījumiem: 

9.8.1. ja Piegādātājs ir nokavējis Automobiļu piegādi vairāk kā 10 (desmit) kalendārās 

dienas pēc Līguma 1.3.punktā noteiktā Automobiļa piegādes termiņa; 

9.8.2. ja Piegādātājs noteiktajā termiņā nav novērsis defektu aktā norādītos Pasūtītāja 

iebildumus par Automobiļa kvalitāti un nav piegādājis Automobili; 

9.8.3. ja atklājas, ka Iepirkuma piedāvājumā norādītā informācija par Automobili neatbilst 

patiesībai, piemēram, bet ne tikai, attiecībā uz Automobiļa faktisko nobraukumu 

(neņemot vērā tikai piegādes nobraukumu Latvijas teritorijā līdz Pasūtītāja adresei).  

9.9. Pasūtītājs neatlīdzina piegādātājam zaudējumus, kas tam rodas saistībā ar Līguma 

izbeigšanu Līguma 9.8.punkta kādā no apakšpunktiem noteiktajā gadījumā. 

9.10. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, pieprasot atgriez Automobili, 

rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs ir nokavējis samaksas termiņu vairāk 

kā 10 (desmit) kalendārās dienas pēc Līguma 2.3.apakšpunktā noteiktā termiņa. 

9.11. Līguma darbība beidzas, ja: 

9.11.1. ir izpildītas tajā noteiktās saistības; 

9.11.2. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajos gadījumos. 

10. Strīdu izskatīšanas kārtība 

10.1. Pušu nesaskaņas un strīdus, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, Puses risina sarunu 

ceļā. Sarunu ceļā panākto vienošanos noformē rakstiski un Puses to paraksta. 

10.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvajiem aktiem. 

11. Pušu paziņojumi un kontaktpersonas  

11.1. Visus ar Līgumu saistītos Pušu savstarpējos paziņojumus Puses noformē rakstiski un 

nosūta uz Līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir paziņojusi otrai 

Pusei. Informācijas apmaiņa var tikt veikta arī pa faksu vai e-pastu. Strīdu gadījumā 

jebkura sarakste tiks uzskatīta par rakstveida pierādījumu. 

11.2. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par izmaiņām savos reģistrācijas datos, 

pasta adresē vai citos rekvizītos, vai kontaktinformācijā. 

11.3. Katra Puse apņemas izskatīt visus otras Puses iesniegumus un priekšlikumus un ne 

vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski sniegt uz tiem atbildi, ja Līgumā nav noteikts 

cits termiņš. 

11.4. Visi Pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra Puse ir saņēmusi attiecīgu 

vēstuli, kas nosūtīta pa pastu, faksu vai ar e-pastu. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par 

Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Automobiļa pieņemšanas nodošanas akta 

vai attiecīgi defektu akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma 

prasībām, savlaicīgu apmaksas dokumentu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu 

un nodošanu apmaksai. 

11.5. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma Piegādātāju Līguma izpildē pārstāv tā 
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izpildi: pilnvarotā persona: 

Ināra Mālniece Gints Segliņš 

Tālrunis: 29180856; 64860990 Tālrunis: 29108393 

e-pasts: marciena@madona.lv  e-pasts: g.seglins@gmail.com  

12. Citi noteikumi 

12.1. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Piegādātāja vainas dēļ līdz Automobiļa pieņemšanai. 

12.2. Nevienai no Pusēm bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi nav tiesības nodot trešajai 

personai Līgumā noteiktās saistības. 

12.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

12.4. Katra Puse pilnīgi un bez ierunām ir atbildīga par visu otrai Pusei iesniedzamo 

dokumentu, apmaksas dokumentu un citu materiālu vai informācijas pareizību un 

patiesumu. Pusei jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi, kas radušies pirmās Puses 

apzināti nepatiesas sniegtas informācijas vai apzinātas patiesās informācijas slēpšanas 

gadījumā. 

12.5. Līgums ir saistošs Pušu saistību pārņēmējiem. 

12.6. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu 

darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

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

spēkā esamību. 

12.8. Pusēm katrai ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas ir saistīta ar Līguma 

slēgšanu un izpildi, izņemot to informāciju, kas ir publicējama vai izsniedzama 

normatīvajos aktos noteiktos gadījumos. 

12.9. Līgums ir uzrakstīts uz 6 (sešām) numurētām lappusēm un parakstīts 2 (divos) 

eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks un no kuriem viens 

glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi. 

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

noteikumiem. 

13. LĪGUMA PIELIKUMI 

13.1. Līguma pielikums Nr.1 Sarakste Iepirkumā (uz vienas lapas); 

13.2. Līguma pielikums Nr.2 Piegādātāja piedāvājums Iepirkumā (kopija uz astoņām lapām). 

14. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI  
PASŪTĪTĀJS      PIEGĀDĀTĀJS 

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, 

LV-4801. 

Banka AS  

 

Konts Nr.  

 

Kods  

Izpilddirektors 

  

 

 _______________________ Ā.Vilšķērsts 

Gints Seglins IK 

Reģistrācijas Nr. ATU65339412 

Juridiskā adrese: Goldbergstrasse 16, A-5630 Bad 

Hofgastein, Osterreich; 

Pasta adrese:. 

RBANK  

 

Konts  

IBAN:  

 

Direktors 

 

 

__________________________ G.Segliņš 

mailto:marciena@madona.lv
mailto:g.seglins@gmail.com
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