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LĪGUMS Nr. 2.4.5./105 - 16 
Par Microsoft Corporation programmatūras nomas licenču piegādi atbilstoši Enrollment for 

Education Solutions (EES) licencēšanas nosacījumiem Madonas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu vajadzībām 

Madonā 

2016.gada 6.aprīlī 

  

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 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DPA”, reģistrācijas Nr.40003351675, adrese: 

Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības 

_______________________, turpmāk tekstā saukts PĀRDEVĒJS, no otras puses, abi kopā 

turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse,  

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu likuma 8.2panta kārtībā veikto iepirkumu 

Nr.MNP2016/8 „Par Microsoft programmatūras licenču nomu Madonas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu vajadzībām” 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 
1.1. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt un nodot PASŪTĪTĀJAM Madonas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu lietošanai, un PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt nomā Microsoft 

Corporation programmatūras lietošanas nomas licences atbilstoši Enrollment for 

Education Solutions (EES) licencēšanas nosacījumiem: “Microsoft Windows Enterprise 

Upgrade ar Software Assurance licences izglītības iestāžu vajadzībām” un “Microsoft 

Office Professional Plus ar Software Assurance licences izglītības iestāžu vajadzībām” 

(turpmāk tekstā - PRODUKCIJA) saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem, tai 

skaitā arī PĀRDEVĒJA piedāvājumu Iepirkumā. 

1.2. PRODUKCIJAS lietošanas (nomas) termiņš tiek noteikts 3 (trīs) gadi no PRODUKCIJAS 

piegādes datuma. 

1.3. PĀRDEVĒJS piegādā PRODUKCIJU visā Līguma darbības laikā par Iepirkumā piedāvāto 

cenu atbilstoši Līguma pielikumam. 

2. PRODUKCIJAS PIEGĀDES TERMIŅI 

2.1. PĀRDEVĒJS veic PRODUKCIJAS piegādi PASŪTĪTĀJAM: 

2.1.1. pirmajam PRODUKCIJAS nomas gadam – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no 

LĪGUMA abpusējas parakstīšanas dienas; 

2.1.2. otrajam PRODUKCIJAS nomas gadam ne vēlāk kā līdz pirmā nomas gada beigu 

dienai; 

2.1.3. trešajam PRODUKCIJAS nomas gadam ne vēlāk kā līdz otrā nomas gada beigu 

dienai. 

2.2. Par PRODUKCIJAS piegādes datumu uzskatāms datums, kad PĀRDEVĒJS kopā ar 

PRODUKCIJU ir izsniedzis PASŪTĪTĀJAM parakstītu pareizu preču pavadzīmi – 

rēķinu un PASŪTĪTĀJS ir apstiprinājis produkcijas pieejamību un rēķina pareizību.  

2.3. PASŪTĪTĀJS  ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms Līguma 2.1.2.un 

2.1.3.punktā noteiktā licenču piegādes termiņa paziņo PĀRDEVĒJAM piegādājamo 

licenču vajadzīgo skaitu nākamajam nomas gadam ar nosacījumu, ka skaits nedrīkst būt 

mazāks par pirmajā nomas gadā pasūtīto licenču skaitu. PĀRDEVĒJS veic licenču 

piegādi atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstiski paziņotajam vajadzīgajam licenču skaitam bez 

atsevišķas abpusējas vienošanās parakstīšanas. 
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3. PUŠU SAISTĪBAS 

3.1. PĀRDEVĒJS uzņemas savlaicīgi piegādāt PRODUKCIJU, nodrošinot lielapjoma 

licenču priekšrocības, programmatūras atbalsta nepārtrauktību, produktu atbalstu, 

apkalpošanu un tiešsaistes pakalpojumus ražotāja pieprasītajā kvalitātes līmenī, atbilstoši 

Microsoft Corporation standartiem apmācītiem PĀRDEVĒJA darbiniekiem nodrošinot 

kvalificētu palīdzību klientam telefoniski katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 17:00.  

3.2. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu saskaņā ar Līgumu un pildīt citus pienākumus, 

kas tam paredzēti Līgumā un PRODUKCIJAS licences noteikumos. Ar PRODUKCIJAS 

licences noteikumiem PĀRDEVĒJS attālināti iepazīstina PASŪTĪTĀJA atbildīgo 

personu licenču piegādes brīdī. PĀRDEVĒJS nodrošina licences noteikumu pieejamību 

PASŪTĪTĀJAM jebkurā brīdī ražotāja mājaslapā un vajadzības gadījumā izskaidro 

PASŪTĪTĀJAM licences noteikumus. 

3.3. PUSES katra veic citas nepieciešamās darbības Līgumā paredzēto mērķu sasniegšanai un 

saistību izpildei. 

3.4. Ikdienas komunikācijā par Līguma izpildes jautājumiem PUSES katra apņemas lietot 

ātrāko, izdevīgāko savstarpējas saziņas līdzekli, lai iespējami ātrāk atrisinātu radušos 

jautājumus. 

3.5. PUSES katra apņemas sniegt atbildi uz otras Puses iesniegumu, vēstuli vai rēķinu 7 

(septiņu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līgums ir vienības cenu līgums un visā Līguma izpildes laikā vienības cenas netiek 

grozītas, izņemot gadījumu, ja PUSES vienojas vienības cenas samazināt. Vienības cenā 

ir iekļautas visas izmaksas Līgumā paredzēto mērķu sasniegšanai un Līguma saistību 

izpildei. 

4.2. PRODUKCIJAS vienības cenas ir euro 13,75 (trīspadsmit euro 75 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN). 

4.3. PRODUKCIJAS pirmā gada nomas maksa euro  2 750,00 (divi tūkstoši septiņi simti 

piecdesmit euro, 00 centi) gadā bez PVN. PVN ir euro 577,50 (pieci simti septiņdesmit 

septiņi euro, 50 centi), summa kopā PRODUKCIJU pirmajā gadā ar PVN ir euro 3 

327,50 (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi euro, 50 centi). 

4.4. PRODUKCIJAS otrā gada nomas maksa un trešā gada nomas maksa tiek aprēķināta 

atbilstoši attiecīgajā gadā PASŪTĪTĀJAM vajadzīgajam licenču skaitam un Iepirkuma 

piedāvājumā norādītajai licences vienības cenai. 

4.5. Kopējā līgumcena (trīs nomas gadiem) ir euro 8 250,00 (astoņi tūkstoši divi simti 

piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN, kas Līguma izpildes laikā mainīsies atkarībā no 

PASŪTĪTĀJAM vajadzīgā licenču skaita. 

4.6. PRODUKCIJAS nomas maksājumiem papildus tiek pievienots pievienotās vērtības 

nodoklis (Līgumā arī - PVN) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā 

attiecīgās pavadzīmes - rēķina izrakstīšanas dienā.  

4.7. PASŪTĪTĀJS veic katra gada nomas maksas apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

PRODUKCIJAS piegādes dienas atbilstoši Līguma 2.2. apakšpunktam.  

4.8. Maksājumus PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA norādīto kontu 

kredītiestādē. 

5. GARANTIJAS 

5.1. PĀRDEVĒJS garantē pilnīgu visas piegādātās PRODUKCIJAS atbilstību starptautiski 

pieņemtajiem datorprogrammu lietošanas noteikumiem. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Katra no PUSĒM ir atbildīga par Līguma saistību izpildi paredzētajā apmērā un saskaņā 

ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi. 

Tādā gadījumā ir jāatlīdzina otrai PUSEI nodarītie zaudējumi. 
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6.3. Neviena no PUSĒM nav tiesīga nodot savas tiesības un saistības, kas izriet no Līguma, 

trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas. 

6.4. Ja kāda no PUSĒM Līgumā noteiktajā kārtībā nepilda savus pienākumus un nenovērš 

pārkāpumu pēc otras PUSES rakstiska brīdinājuma, pirmā PUSE ir tiesīga vienpusēji 

izbeigt Līgumu un pieprasīt atlīdzināt nodarītos tiešos un netiešos zaudējumus. 

6.5. PUSĒM ir tiesības izbeigt Līgumu, par to savstarpēji rakstiski vienojoties. 

6.6. PUSES vienojas, ka gadījumā, ja iestājas ārēji, no PASŪTĪTĀJA neatkarīgi apstākļi 

(piemēram, izmaiņas normatīvajos aktos), kas būtiski ietekmē vai atceļ PRODUKCIJAS 

iegādes nepieciešamību, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nemaksājot 

PĀRDEVĒJAM ne līgumsodu, ne arī zaudējumu atlīdzību. Līguma pirmstermiņa 

izbeigšana nav par pamatu, lai PASŪTĪTĀJS nemaksātu par jau piegādāto Produkciju 

(līdz pirmstermiņa izbeigšanas brīdim). 

6.7. Ja PĀRDEVĒJS nepiegādā PRODUKCIJU Līgumā paredzētajā termiņā, PĀRDEVĒJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no 

summas, kas atbilst nepiegādātās PRODUKCIJAS vērtībai, par katru kavēto darba dienu, 

bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgās piegādes summas.  

6.8. Ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus atbilstoši Līgumā paredzētajam, PĀRDEVĒJS ir 

tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā 

no laikā neapmaksātās summas par katru kavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no laikā neapmaksātās summas. 

6.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību turpmākas izpildes. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Ja viena vai otra PUSE nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, 

kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, 

eksporta aizliegums preču ražotājvalstī, PUSĒM rakstiski vienojoties, saistību izpildes 

termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos. 

7.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, jebkura no PUSĒM ir tiesīga 

vienpusēji atteikties no savām līgumsaistībām, un neviena no PUSĒM nav tiesīga prasīt 

zaudējuma atlīdzināšanu. PASŪTĪTĀJS atbilstoši Līgumā noteiktajam norēķinās par jau 

piegādāto PRODUKCIJU.  

7.3. PUSEI, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba 

dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai PUSEI par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. 

8. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI 

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, PUSES risinās 

savstarpēju pārrunu ceļā. 

8.2. PUSES vienojas, ka visi strīdi un domstarpības, par kurām 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, nododami izskatīšanai attiecīgajā Latvijas 

Republikas tiesu instancē pēc strīdus piekritības, piemērojot Latvijas Republikas 

normatīvos aktus. 

9. GROZĪJUMI UN PAPILDINĀJUMI 

9.1. Līgumā neatrunātus grozījumus, papildinājumus drīkst veikt tikai, ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma 67.1pantā paredzēto un publisko iepirkumu principus. 

9.2.  Līgums var tikt grozīts vai papildināts ar grozījumiem, kas ir objektīvi nepieciešami 

tikai sākotnēji Līgumā paredzēto darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. 

9.3.  Līguma grozījumu un papildinājumu vienošanās ir jānoformē rakstiski un ir abpusēji 

jāparaksta. Visi no Līguma izrietošie saskaņojumi, ir jānoformē rakstiski. Jebkura 

Līguma vienošanās vai saskaņojums ir Līguma pielikums un ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

10. LĪDZĒJU ATBILDĪGĀS PERSONAS 
10.1. PUSES norāda kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties PUŠU vārdā saistībā ar 
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Līguma izpildi, sekot Līguma kvalitatīvai izpildei, nodrošināt radušos jautājumu 

efektīvu risināšanu: 

PASŪTĪTĀJA atbildīgā kontaktpersona 

par Līguma izpildi: 

PĀRDEVĒJA atbildīgā kontaktpersona 

par Līguma izpildi: 

Informāciju tehnoloģiju nodaļas vadītājs 

Edgars VEIPS 

amats 

Vārds uzvārds 

Tālrunis: 2837667; 64860558 Tālrunis:  

Fakss: 64860079 Fakss: 

e-pasts: edgars.veips@madona.lv  e-pasts:    

10.2. Gadījumā, ja kāda PUSE maina savu adresi, tālruņa numuru, e-pastu vai norēķinu konta 

rekvizītus, vai kontaktpersonas, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski 

paziņo par to otrai PUSEI, pretējā gadījumā nepaziņojusī puse nevar atsaukties uz 

saistību neizpildi, ko radījušas nepaziņošanas sekas. 

11. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA 

11.1. LĪGUMS stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai PUŠU saistību 

izpildei.  

11.2. Pēc LĪGUMA parakstīšanas visu iepriekšējo pārrunu rezultāti un sarakste, izņemot 

Iepirkuma dokumentus, zaudē spēku. 

11.3. LĪGUMS ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) papīra eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) 

lappusēm, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI. 

11.4. Līgumam pielikumā ir Iepirkuma dokumentācija un PĀRDEVĒJA piedāvājums 

IEPIRKUMĀ (viss kopā uz 9 (deviņām) lapām).  

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS PĀRDEVĒJS  

 

 

 

______________________ Ā.Vilšķērsts  _____________________V.Uzvārds 
2016.gada 18.aprīlī 

PASŪTĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Banka   

Kods:   

Konta Nr. 

PĀRDEVĒJS 

SIA “DPA” 

Reģistrācijas numurs 40003351675 

Adrese: Elizabetes iela 75, Rīga, 

LV-1050 

Banka:  

Kods:  

Konta Nr.  

  

mailto:edgars.veips@madona.lv

