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LĪGUMS Nr. BAR/3-41/16/10 
 „Niedru pļāvēja iegāde Madonas novada pašvaldības vajadzībām” 

Madonā 

 2016.gada 11.aprīlī 

 

Madonas novada Barkavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000054407, adrese: 

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834, kuras vārdā saskaņā 

ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 

81.22.punktu rīkojas pagasta pārvaldes vadītājs Mārtiņš TOMIŅŠ, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, 

no vienas puses un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIJAS JAHTU SERVISS”, reģistrācijas 

Nr.40003718706, juridiskā adrese: Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002, kuras vārdā saskaņā ar 

_________________________________________________, turpmāk tekstā - Piegādātājs, 

no otras puses, 

abi kopā turpmāk tekstā - Puses vai atsevišķi - Puse,  

saskaņā ar Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas lēmumu par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskajā iepirkumā „Niedru pļāvēja iegāde Madonas novada 

pašvaldības vajadzībai”, identifikācijas numurs MNP2016/4 (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 IZPILDES TERMIŅŠ 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas ar saviem materiāliem, darbaspēku un citiem 

resursiem, Madonas novada pašvaldībai piegādāt Niedru pļāvēju atbilstoši noteiktajām 

Pasūtītāja specifikācijām (turpmāk tekstā – prece) turpmāk - veikt Darbus, saskaņā ar 

Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām, Piegādātāja iesniegto un 

Pasūtītāja akceptēto Piedāvājumu Iepirkumā (Pielikums Nr.2), kas ir Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas, kā arī citiem iepirkuma dokumentiem.  

1.2. Līguma 1.1. punktā nosauktās preces piegādes termiņš ir ne vairāk kā 1 (viens) mēnesis 

no līguma noslēgšanas dienas.  

1.3. Piegādes adrese ir Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads. 

2. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1.  Līgumcena Darbiem, kas pamatota ar Piegādātāja finanšu piedāvājumu un Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, Pusēm vienojoties ir euro 8 354,25 (astoņi tūkstoši 

trīs simti piecdesmit četri euro, 25 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās 

vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir euro 1 754,39 (viens tūkstotis septiņi 

simti piecdesmit četri euro, 39 centi). Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības 

nodokli ir euro 10 108,64 (desmit tūkstoši viens simts astoņi euro, 64 centi). 

2.2. Līguma summa tiek pārskaitīta Piegādātāja norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) 

dienu laikā pēc piegādātās preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un 

atbilstoša rēķina saņemšanas Madonas novada pašvaldībā. Maksājums tiek koriģēts 

saskaņā ar atskaitījumiem par līgumsodu. 

2.3. Līguma Darbu izmaksu sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes 

laikā netiek atlīdzināts. 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītāja tiesības: 

3.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām; 

3.1.2. pārbaudīt Piegādātāja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu; 

3.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas 

konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai; 

3.1.4. pieņemot Preci, vajadzības gadījumā pieaicināt neatkarīgus ekspertus; 

3.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem; 
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3.1.6. pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu. 

3.2. Pasūtītāja pienākumi: 

3.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

3.2.2. veikt maksājumu saskaņā ar Līgumā noteikto par apmaksas kārtību un apmēru; 

3.2.3. 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Piegādātāja iesniegumus un priekšlikumus 

un rakstveidā sniegt uz tiem atbildi; 

3.2.4. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā. 

4. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Piegādātāja tiesības: saņemt samaksu par preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

4.2. Piegādātāja pienākumi: 

4.2.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt preces nodošanu Pasūtītājam 

dalībai ceļu satiksmē; 

4.2.2.  samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par preci; 

4.2.3. veikt preces reģistrāciju Ceļu Satiksmes Drošības direkcijā (turpmāk - CSDD), 

norādot Madonas novada pašvaldību kā īpašnieku un reģistrēt Madonas novada Barkavas 

pagasta pārvaldi kā turētāju, un segt ar reģistrāciju saistītās izmaksas; 

4.2.4. iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par preces kvalitāti, drošumu 

un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 

4.2.5. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret jaunu, 

Līguma prasībām atbilstošu preci; 

4.2.6. savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu piegādātajai 

precei; 

4.2.7. izrakstīt un izsniegt rēķinu Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai; 

4.2.8. sniegt garantiju saskaņā Iepirkumā noteiktajiem garantijas noteikumiem un nodrošināt 

Pasūtītājam iespēju veikt garantijas remontu Latvijas Republikas teritorijā; 

4.2.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma 

izpildes gaitu; 

4.2.10. Ja darbu izpildē Piegādātājam ir radušies fiziski šķēršļi vai citi apstākļi, kurus viņš 

nevarēja iepriekš paredzēt, tad viņam nekavējoties par tiem jāziņo Pasūtītājam. Ja 

apstākļi ir radušies objektīvu iemeslu dēļ, puses var vienoties par Darbu tālāku izpildi, 

izpildes termiņa pagarinājumu u.c. līguma grozījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu 

likuma normas. 

5 PRECES PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

5.1. Piegādātājs piegādā Preci Pasūtītāja adresē saskaņā ar Līguma 1.3.apakšpunktu.  

5.2. Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvu Preci, parakstot divpusēju Aktu. 

Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Piegādātājs iesniedz ar Preces kvalitāti un ar normatīvajos 

aktos noteiktajā kartībā veikto reģistrāciju saistītos dokumentus. 

5.3. Piegādātājam pirms niedru pļāvēja pieņemšanas ir jānodrošina Pasūtītājam iespēja veikt 

atbilstības pārbaudi, atbilstoši tehniskajām prasībām. Ja piedāvātais niedru pļāvējs un tā 

komplektējošās daļas neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs 

norāda uz trūkumiem (neatbilstībām) un, ja trūkumi un/vai neatbilstības ir saprātīgā 

termiņā novēršami, Izpildītājs pasūtītāja norādītos trūkumus un/vai neatbilstības novērš 

termiņā, par ko līguma slēdzēji savstarpēji vienojas. Ja trūkumi un/vai neatbilstības nav 

saprātīgā termiņā novēršami, pasūtītājs vienpusēji izbeidz līgumu, pamatojot ar izpildītāja 

saistību neizpildi. 

5.4. Pasūtītājs konstatētās neatbilstības norāda rakstveidā. Piegādātājs novērš neatbilstības par 

saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos par 

konstatēto neatbilstību novēršanas termiņu, Piegādātāja pienākums ir novērst konstatētās 

neatbilstības 10 (desmit) darba dienu laikā no pārbaudes dienas. Pasūtītājs Aktu par 
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konstatētajām neatbilstībām nosūta Piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pārbaudes 

dienas.  

5.5. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir 

domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Preces 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. 

5.6. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pasūtītāju no pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas brīža. 

5.7. Pasūtītājam nav tiesību lietot preci līdz preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā 

kārtībā, izņemot Līguma 5.3.apakšpunktā paredzēto. 

6. KVALITĀTE 

6.1. Kvalitatīva prece Līguma izpratnē ir prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā 

skaitā Tehniskajai specifikācijai, preces ražotāja standartiem un likumos un citos 

normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz preces kvalitāti. 

7. GARANTIJAS 

7.1. Garantijas laiks Piegādātāja piegādātajai precei ir vismaz 2 gadi (divi gadi), skaitot no 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.  

7.2. Gadījumā, ja garantijas laikā pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam ar pieņemšanas – 

nodošanas aktu, tiek atklātas nepilnības vai slēpti defekti, kas radušies Piegādātāja vai 

ražotāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, tiek sastādīts abpusēji parakstīts defektu akts, 

saskaņā ar kuru Piegādātājs apņemas novērst defektus par saviem līdzekļiem pusēm 

savstarpēji saskaņotā termiņā. 

7.3. Pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu Piegādātājs nav 

atbildīgs par tādu defektu rašanos, kas radušies Pasūtītāja vainas dēļ. Piegādātājs ir 

atbildīgs par savas darbības rezultātā radītiem zaudējumiem. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. 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 – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais 

būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

8.2. Ja Piegādātāja vainas dēļ tiek kavēts Līguma 1.2.punktā noteiktais Darbu izpildes 

termiņš, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

8.3.  Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no Līguma summas. 

8.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. 

8.5.  Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja otra Puse 

nepienācīgi pilda vai neievēro Līgumā noteiktos pienākumus un nenovērš konkrēto 

pārkāpumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski 

vienojušās, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas.  

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, 

ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar Nepārvaramas varas apstākļiem. Ar 

Nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus 

gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi. 

9.2. Līgumslēdzējai pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties 

rakstiski jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu 
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iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie 

apstākļi. 

9.3.  Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas, tad 

Puses ir tiesīgas lauzt līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto Darbu.  

10. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

10.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses centīsies 

atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas 

izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks 

izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. 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 Izpildītājam. 

11.2. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā līguma izpildes laikā, arī 

gadījumā, ja iepirkuma nolikums līgumam nav pievienots kā pielikums. 

11.3. Piegādātājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu 

vārdā saistībā ar Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par 

to brīdinot otru Pusi. 

11.4. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma 

izpildi: 

Piegādātāju līguma izpildē pārstāv tā 

pilnvarotā persona: 

pārvaldes vadītājs Mārtiņš TOMIŅŠ Amats vārds, uzvārds 

Tālrunis: 26529354; 64860903 Tālrunis:  

e-pasts: barkava@madona.lv  e-pasts:  

11.5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā 

atrunāto saistību izpildei. 

11.6. Līgumā var tikt veikt grozījumi, 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 

un norāda atbilstību Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, iepirkuma 

dokumentiem. 

11.7. Visas Līguma izmaiņas un grozījumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un 

tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji. 

11.8. 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. 

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

spēkā esamību. 

11.10. 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. 

11.11.  Līguma punkts 11.10. paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp 

Pusēm.  

11.12. Līgums ir sagatavots uz 5 (piecām) lappusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros 

latviešu valodā, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru - Piegādātājs, abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. 

11.13. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

12. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA 

12.1. Līgums izbeidzas, kad tajā nolīgtās saistības ir izpildītas. 
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12.2. Puses var savstarpēji vienoties par līguma darbības izbeigšanu. 

12.3. Izpildītājam vai Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja otra puse nepilda 

līguma saistības atbilstoši paredzētajam. Ja kāda puse vienpusēji izbeidz Līgumu, viņa 

norādot pamatojumu paziņo par to otrai pusei rakstveidā, vismaz 15 (piecpadsmit) dienas 

iepriekš. 

13. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS 

13.1. Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par 

neatņemamu Līguma sastāvdaļu: 

13.2. Līgums; 

13.3. Pielikumi: 

13.3.1. Pielikums Nr.1 „Sarakste iepirkumā” (kopija uz 1 (vienas) lapas); 

13.3.2. Pielikums Nr.2. „Izpildītāja Piedāvājums” (kopija uz 10 (desmit) lapām). 

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS      PIEGĀDĀTĀJS 

 

  

Madonas novada 

Barkavas pagasta pārvalde 

Reģistrācijas Nr. 90000054407 

Adrese:  Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas 

pagasts, Madonas novads, LV-4834 

AS  

Konts Nr.   

Kods   

 

Pārvaldes vadītājs 

 

 

 

  

 

_______________________  M.Tomiņš 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“BALTIJAS JAHTU SERVISS” 

Reģistrācijas Nr.40003718706 

Adrese:  Ventspils iela 50, Rīga, 

LV-1002 

AS  

Konts Nr 

Kods  

 

Amats 

 

 

 

 

 

__________________ V.Uzvārds 


