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IEPIRKUMA LĪGUMS 

par gaismas iekārtu iegādi un uzstādīšanu 

Rēzeknē, 2018. gada 3. maijā 

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”, reģistrācijas Nr. 42403026217, juridiskā adrese Pils iela 4, 

Rēzekne (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās valdes locekles Diānas Zirniņas personā, kura 

darbojas uz Statūtu un pilnvarojuma pamata, no vienas puses, un 

SIA „Kompānija NA”, reģistrācijas Nr. 40103125338, juridiskā adrese Mārupes nov., Mārupe, 

Lambertu iela 9, LV-2167 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās prokūrista Jāņa Urlovska personā, 

kurš darbojas uz prokūras pamata, no otras puses,  

turpmāk kopā vai katrs atsevišķi arī – Puses,  

pamatojoties uz veikto iepirkumu (identifikācijas Nr. AK 2018/2)”, brīvprātīgi, bez spaidiem 

un viltus vienojās par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets, termiņš 

1.1. Izpildītājs nodrošina SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” daudzfunkcionālo efektgaismas 

starmešu piegādi un uzstādīšanu, darbības pārbaudi un Pasūtītāja apmācību darbam ar iekārtām 

saskaņā ar Līguma pielikumā noteiktajiem nosacījumiem, norādīto vietu un izmaksām Līgumā 

noteiktajā termiņā un kārtībā. Piegādātie starmeši paredzēti esošās gaismas sistēmas 

papildināšanai un funkcionālo iespēju paplašināšanai. 

1.2. Iepirkuma līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses 

izpildījušas visas saistības saskaņā ar Līgumu, t.sk. līdz Līguma 2.1. punktā paredzētās 

līgumcenas izmaksai. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā līguma summa ir EUR 15847,20 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit 

septiņi eiro un 20 centi) un PVN 21%, kas kopā veido EUR 19175,11.  

2.2. Līguma summā iekļauta efektgaismas starmešu un visu ar to saistīto materiālu un 

izstrādājumu piegāde uz Pasūtītāja faktisko adresi Pils ielā 4, Rēzeknē, un uzstādīšana 

Pasūtītāja norādītajā telpā, kā arī ar piegādi un uzstādīšanu saistītie papilddarbi un 

papildizdevumi, t.sk. darbības pārbaude, Pasūtītāja pārstāvja apmācība, kā arī visi iespējamie 

riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām. 

2.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un 

pēc pieņemšanas akta parakstīšanas. 
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3. Izpildītāja pienākumi 

3.1. Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu visu Līguma izpildei nepieciešamo tehnisko aprīkojumu 

un kvalificētu personālu tā apkalpošanai. 

3.2. Izpildītājs pārdod, kā arī ar savu transportu, darbiniekiem un nepieciešamajiem 

tehniskajiem līdzekļiem piegādā un uzstāda starmešus saskaņā ar tehniskās specifikācijas 

prasībām.  

3.3. Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem profesionālu tehniskā aprīkojuma uzstādīšanu, 

regulēšanu un garantijas apkalpošanu, ja nepieciešama.  

3.4. Izpildītājs nodrošina un atbild par uzstādītā aprīkojuma drošumu pret mehāniskiem 

bojājumiem vai salūšanu, un elektrotehnisko drošību. 

3.5. Izpildītājs neatbild par elektroenerģijas padeves traucējumiem, kas radušies Pasūtītāja vai 

trešo personu, tai skaitā AS „Sadales tīkls”, vainas dēļ. Izpildītājs neuzņemas atbildību par 

pasākumu tehniskā nodrošinājuma trūkumiem, kas radušies tehnisko bojājumu rezultātā, ja tie 

radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

3.6. Izpildītājs veic Darbus apzinīgi, centīgi un profesionāli tajos termiņos un tādā veidā, kā tas 

norādīts Līgumā un tā pielikumos. Izpildītāja pienākums ir veikt darbus, ievērojot Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma un tā pielikumu nosacījumus, darba 

drošības, ugunsdrošības un darba higiēnas prasības. 

4. Pasūtītāja pienākumi 

4.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus un samaksāt Izpildītājam atlīdzību par kvalitatīviem, 

pilnā apjomā un termiņā veiktiem Darbiem saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.  

4.2. Starmeša savlaicīgu un atbilstošu uzstādīšanu apstiprina Pasūtītāja pārstāvis – Pasūtītāja 

pilnvarota persona. Ja Darbi nav savlaicīgi un atbilstoši Līgumam veikti, Pasūtītāja pārstāvis 

par to rakstiski ceļ iebildes, 10 (desmit) dienu laikā izsakot iebildes pie pieņemšanas akta. Ja 

rakstiskas pretenzijas nav saņemtas, uzskatāms, ka Izpildītājs savas saistības ir izpildījis. 

4.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam netraucētu piekļuvi telpām aprīkojuma montāžai un 

pārbaudei. 

4.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs dot norādījumus Izpildītāja pārstāvjiem Darbu izpildes laikā 

saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem. 

4.5. Pasūtītājs garantē, ka veiks visus maksājumus saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu par 

kvalitatīviem, pilnā apjomā un termiņā veiktiem Darbiem. Pasūtītājs garantē, ka Līgumā 
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noteiktajā termiņā un kārtībā pārskaitīs uz Izpildītāja norādīto bankas kontu Līgumā minēto 

Līguma summu.  

4.6. Ja Pasūtītājs nepamatoti neievēro Līgumā noteiktos samaksas termiņus, tad Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam nokavējuma procentus no nesamaksātās Līguma summas, aprēķinot 

nokavējuma procentus pēc likumiskās gada procentu likmes apmēra, kas noteikta saskaņā ar 

Civillikuma 1765. panta otro daļu proporcionāli kavējuma dienu skaitam.  

5. Darbu kvalitāte un garantijas 

5.1. Darbu un piegādāto iekārtu garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no pieņemšanas–nodošanas akta 

parakstīšanas dienas. Garantijas termiņa laikā iekārtu transporta izmaksas Izpildītājs veic uz 

sava rēķina. 

5.2. Izpildītājs garantē un nodrošina, ka Darbi atbilst attiecīgo priekšmetu kategorijas tehnisko 

parametru aprakstam, to ražotāju tehniskajai dokumentācijai un standartiem, šī Līguma 

noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.3. Ja Līguma darbības laikā Puses nevar vienoties par Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, 

proti, Pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Darbu neatbilstību, tie 

pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos 

izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību norāda eksperta atzinums. 

6. Pušu atbildība 

6.1. Līguma neizpildīšanas, nepienācīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas Līguma 

izbeigšanas gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei nodarītos zaudējumus. 

Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Pusi no saistību izpildes saskaņā ar Līgumu. 

6.2. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ nav veicis Līgumā paredzētos darbus vai veicis tos nepilnīgi, 

t.sk., ja Izpildītājs, veicot aprīkojuma uzstādīšanu, montāžu un ekspluatāciju, pieļāvis kļūdas un 

šie pārkāpumi fiksēti attiecīgos aktos un Pasūtītāja pretenzijās, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt 

līgumsodu 200 EUR par katru konstatēto pārkāpumu no Izpildītājam izmaksājamām summām 

un veikt par neizpildītiem darbiem atbilstošu Līguma maksas samazinājumu. 

6.3. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā 

izpildi kopumā pēc Līguma noslēgšanas aizkavē vai padara neiespējamu nepārvarama vara – 

jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas vai masu nekārtības, karš, masu nemieri vai 

apstākļi, kuri atrodas ārpus tās Puses kontroles, kuras līgumsaistības tie ietekmē, un kurus Puses 

nevarēja paredzēt pie Līguma slēgšanas, un kurus novērst nav spējīga neviena no Pusēm ar 

jebkādām saprātīgām tās rīcībā esošām metodēm. 
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6.4. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes apgrūtinājumu 

vai neiespējamības apstākli, par to nekavējoties ir rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot 

nepārvaramas varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos. 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Izmaiņas Līgumā vai papildinājumi stājas spēkā un kļūst par neatņemamu un būtisku 

Līguma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās.  

7.2. Noslēgtais Līgums uzliek pienākumu Pusēm pildīt apsolīto. Vēlāk radušās grūtības sakarā 

ar Līguma izpildi nedod nevienai no Pusēm tiesības atkāpties no Līguma, pat atmaksājot 

zaudējumus otrai Pusei. Izņēmums no šī noteikuma ir nepārvaramas varas apstākļu radītas 

neparedzētas grūtības un Līgumā minētie gadījumi. 

7.3. Jebkādas domstarpības, strīdi vai pretenzijas, kas rodas Līguma dēļ vai sakarā ar tā 

pārkāpumiem, neizpildi vai spēkā neesamību, tiek risinātas pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 

nevar panākt vienošanos, tad attiecīgais strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā, 

par pirmās instances tiesu nosakot Rēzeknes tiesu. 

7.4. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā 

slēgt Līgumu. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, 

par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš pats kā fiziska persona uzņemas visas saistības no 

parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu. 

7.5. Puses vienojas, ka par Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās 

personas: 

7.5.1. tiesības pārstāvēt Pasūtītāju organizatoriskajos jautājumos ar tiesībām parakstīt Darbu 

pieņemšanas-nodošanas aktus: tehniskais direktors Aivars Adrickis, tālr. 22040555, e-pasts 

aivars.adrickis@rezekne.lv, 

7.5.2. tiesības pārstāvēt Izpildītāju ar tiesībām parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus: Jānis 

Stikuts, 67801111, fakss 67556505, na@na.lv. 

7.6. Gadījumā, ja kāds no Līguma punktiem izrādītos pretlikumīgs vai nesaistošs, tad tam nav 

ietekmes uz pārējiem Līguma punktiem vai saistībām. Tādā gadījumā abas Puses uzsāk 

savstarpējas pārrunas, lai atrastu alternatīvu noteikumu, kas nemainītu pušu komerciālos un/vai 

ekonomiskos mērķus. 

7.7. Visi paziņojumi, lūgumi un pretenzijas, kas var tikt iesniegti vai pieprasīti saskaņā ar 

Līgumu, ir jāiesniedz rakstveidā. 

7.8. Puses uzrāda otrai Pusei visus dokumentus, kas attiecas uz Līguma izpildi, 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc otras Puses pieprasījuma. 

mailto:aivars.adrickis@rezekne.lv
mailto:na@na.lv
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7.9. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu 

saimniecisko rekvizītu un/vai adreses izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina 

tādējādi nodarītie zaudējumi.  

7.10. Puses nevar nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez otras Puses iepriekšējas 

rakstiskas piekrišanas. 

7.11. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību un saistību 

pārņēmējiem. 

7.13. Līgums sastādīts uz piecām lapām divos eksemplāros latviešu valodā – pa vienam katrai 

Pusei. Līgumam ir viens pielikums – “Tehniskais piedāvājums” (uz 2 lapām). 

8. Pušu rekvizīti 

PASŪTĪTĀJS:  

 

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”  

reģ. Nr. 42403026217 

jur. adr. Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601, 

 

tālrunis: 22020206, 28603736 

e-pasts: koncertzale@rezekne.lv, 

diana.zirnina@rezekne.lv  

bankas rekvizīti: AS „Swedbank” 

konts Nr. LV64HABA0551033040557 

IZPILDĪTĀJS: 

 

SIA „Kompānija NA” 

Reģ. Nr. 40103125338 

jur. adrese Mārupes nov., Mārupe,  

Lambertu iela 9, LV-2167  

tālrunis: 67801111,  

fakss 67556505,  

e-pasts: na@na.lv  

bankas rekvizīti: AS „Swedbank” 

konts Nr. LV45HABA0551044615133 

  

 _____________________ Diāna Zirniņa  ____________________  Jānis Urlovskis 
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