
LĪGUMS 
 

ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads    2014.gada 18. augustā 
 
ĒrgĜu novada pašvaldība, reăistrācijas numurs 9000211479, Rīgas iela 10, ĒrgĜi, 
ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces 
Maigas Pickas personā, kura rīkojas saskaĦā ar ĒrgĜu novada pašvaldības nolikumu 
(turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA „ROLVIKS”, reăistrācijas numurs 
40003428523, juridiskā adrese Zemitāna iela 6, Rīga, LV-1012, kuras vārdā uz 
Statūtu pamata rīkojas valdes priekšsēdētājs Sergejs Engels (turpmāk – Izpildītājs) 
personā, no otras puses (turpmāk abas kopā – Puses), pamatojoties uz ĒrgĜu novada 
pašvaldības rīkotā iepirkuma „Virtuves aprīkojuma un inventāra piegāde un 
uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte””, ID Nr. ĒNP 2014/8 
rezultātiem un iepirkumam iesniegto izpildītāja piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu 
(turpmāk – Līgums): 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Izpildītājs apĦemas piegādāt un uzstādīt ĒrgĜu novada pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pienenīte” Pasūtītāja pasūtītās virtuves iekārtas un inventāru(turpmāk – 
Prece), saskaĦā ar  iepirkumam „Virtuves aprīkojuma un inventāra piegāde un 
uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte””, ID Nr. ĒNP 2014/8  
Izpildītāja iesniegto Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu 
(2.pielikums), kas ir šī Līguma neatĦemamas sastāvdaĜas, bet Pasūtītājs apĦemas 
pieĦemt un veikt samaksu par laikus piegādāto atbilstošas kvalitātes Preci, saskaĦā ar 
šī Līguma nosacījumiem. Preču apjoms un cenas norādītas Līguma 1. un 2.pielikumā. 
1.2. Prece tiek piegādāta un uzstādīta ĒrgĜu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pienenīte”, adresē: Grota iela 2, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads. 
1.3. Izpildītājs piegādā un uzstāda Preci atbilstoši Līguma noteikumiem, Līguma 1. un 
2.pielikumam, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
1.4. Pēc Preces uzstādīšanas Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību 
rīcībai ar virtuves iekārtām. 
2. LĪGUMA TERMIĥŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA 
2.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz 
pilnīgai ar šo Līgumu uzĦemto saistību izpildei. 
2.2. Izpildītājs piegādā un uzstāda Preci laika periodā no īguma parakstīšanas brīža 
līdz 2014.gada 22.augustam, iestādes darba laikā – darba dienās no pulksten 7.00 – 
19.00, iepriekš saskaĦojot darbu veikšanas laiku iestādē ar Līguma 9.4.punktā 
norādīto Pasūtītāja pārstāvi. 
2.3. Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai cita 
veida dati, tostarp arī Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā 
īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un 
pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem. 
2.4. Pēc Preces piegādes un uzstādīšanas, nekavējoties konsultēt Pasūtītāju, tajā skaitā 
arī telefoniski, jautājumos, kas saistīti ar virtuves iekārtu darbību. 
 
3. LĪGUMCENA UN NORĒĖINU KĀRTĪBA 
3.1. Par Līguma izpildi Pasūtītājs samaksā izpildītājam kopējo līguma cenu 8374,13 
EUR (astoĦi tūkstoši trīs simti septiĦdesmit četri euro 13 centi)(turpmāk – 
līgumcena), kas sastāv no samaksas par līguma izpildi summa 6920,77 EUR (seši 

tūkstoši deviĦi simti divdesmit euro 77 centi) un pievienotās vērtības nodokĜa 21% 
apmērā, kas ir  1453,36 EUR (viens tūkstotis piecdesmit trīs euro 36 centi). 



3.2. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokĜi un nodevas, kā arī visi iespējamie 
Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami tā saistību kvalitatīvai izpildei šī Līguma 
ietvaros, tajā skaitā arī, bet ne tikai tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un 
materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba samaksu, piegādes 
izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokĜiem un nodevām, 
Pasūtītāja konsultēšanu, kā arī nepieciešamo atĜauju saĦemšanu no trešajām 
personām. Līgumcena neietver maksājumus, kas radušies par otras Puses saistību 
neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 
3.3. Pasūtītājs samaksu par Preci veic 7 (septiĦu) dienu laikā pēc Līguma 5.2.2. 
punktā norādītā Preces piegādes un uzstādīšanas pieĦemšanas – nodošanas akta 
abpusējas parakstīšanas dienas. 
3.4. Visi norēėini, kas saistīti ar Līguma izpildi, tiek veikti bezskaidras naudas 
norēėinu veidā, pārskaitot naudu uz Puses norādīto bankas kontu. Par līgumcenas 
samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja 
norādīto bankas kontu. 
3.5. Līgumā noteiktās Preces, piegādes un uzstādīšanas darbu izmaksu cenas paliek 
nemainīgas Līguma darbības laikā, ja netiek mainīta tehniskā piedāvājuma 
dokumentācija. 
3.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par piegādi un uzstādīšanu Līgumā noteiktajā 
termiĦā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēėināt, bet Pasūtītājam ir pienākums samaksāt 
līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaĜas procenta) apmērā no līgumcenas par katru 
nokavēto maksājuma dienu, izĦemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies 
no Pasūtītāja neatkarīgu apstākĜu dēĜ. 
4. KVALITĀTE UN GARANTIJA 
4.1. Izpildītājs garantē, ka piegādātā un uzstādītā Prece ir augstas kvalitātes un atbilst 
attiecīgiem Eiropas Savienības sertifikātiem CE un Latvijas Republikā spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 
4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts 2 (divi) gadi no Preces piegādes un 
uzstādīšanas dienas. Par Preces piegādes un uzstādīšanas dienu uzskata Līguma 
5.2.2.apakšpunktā noteiktā Preces piegādes un uzstādīšanas pieĦemšanas – nodošanas 
akta parakstīšanas dienu. 
4.3. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav 
radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēĜ. 
4.4. Garantijas laikā Izpildītājs apĦemas bez maksas veikt bojātās Preces remontu. 
Izpildītājam no Pasūtītāja izsaukuma (telefoniska, rakstiska, uz e-pastu vai faksu 
sūtīta) saĦemšanas brīža nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu 
laikā ir jāuzsāk defekta novēršanas darbi. Ja defektu novēršanas darbi ilgst ilgāk par 5 
(piecām) darba dienām, Izpildītājs bojāto iekārtu uz remonta laiku aizstāj ar citu, 
līdzvērtīgu. Izpildītājs par saviem līdzekĜiem un ar savu darbaspēku nodrošina 
aizstājamās Preces transportēšanu, uzstādīšanu un demontāžu. 
4.5. Ja garantijas remonts netiek pienācīgi veikts 4.4.punktā norādītajā laikā, 
Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaĜas procenta) apmērā no attiecīgas 
Preces cenas, kas noteikta saskaĦā ar Līguma pielikumiem un izrakstīto pavadzīmi,  
par katru nokavēto dienu. 
Līgumsods nav jāmaksā, ja Izpildītājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu remontējamo 
Preci nekavējoties aizvieto ar citu līdzvērtīgu Preci. 
5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 
5.1. Izpildītājs apĦemas: 
5.1.1. veikt Preces piegādi un uzstādīšanu Līgumā noteiktajā termiĦā, apjomā un 
kvalitātē; 



5.1.2. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam 
vai kaitēt tā interesēm; 
5.1.3. ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Preces 
piegādes un uzstādīšanas laikā; 
5.1.4. Preces piegādes un uzstādīšanas rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus 
nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas; 
5.1.5. sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiĦā. 
5.2. Pasūtītājs apĦemas: 
5.2.1. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā piegādāto un uzstādīto Preci šajā Līgumā 
noteiktajos termiĦos un kārtībā; 
5.2.2. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces piegādes un uzstādīšanas 
pieĦemt piegādāto un uzstādīto Preci, kas atbilst šī Līguma un tā pielikumu 
noteikumiem, parakstot PieĦemšanas – nodošanas aktu. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc aktu saĦemšanas nav ne parakstījis PieĦemšanas – 
nodošanas aktu, ne iesniedzis rakstveida iebildumus, piegādāta un uzstādīta Prece ir 
uzskatāma par nodoto Pasūtītājam ar 6. (sesto) dienu pēc PieĦemšanas-nodošanas akta 
iesniegšanas Pasūtītājam. Šādā gadījumā par pamatu rēėina izrakstīšanai kalpo 
Izpildītāja vienpusēji parakstīts PieĦemšanas – nodošanas akts. 
5.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu, nepieciešamības 
gadījumā veikt piegādātās (uzstādītās) Preces kvalitātes kontroles pasākumus un 
pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās 
sniegšanas termiĦu. 
5.4. Ja Izpildītājs nepiegādā vai neuzstāda Preci saskaĦā ar tehnisko piedāvājumu un 
šī Līguma noteikumiem, Līgumā noteiktajā termiĦā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam 
līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaĜas procenta) apmērā no līgumcenas par katru 
nokavēto piegādes izpildes dienu vai Preces uzstādīšanas dienu, kā arī atlīdzina visus 
tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. 
5.5. Ja Izpildītājs nav ievērojis šajā Līgumā vai tā pielikumos noteiktās prasības 
attiecībā uz Preces piegādi vai uzstādīšanu, tad Pušu pilnvarotie pārstāvji 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sagatavo un paraksta defektu 
aktu, kurā norāda Preces vai uzstādīšanas neatbilstību šī Līguma vai tā pielikumu 
noteikumiem. Defektu akts kĜūst par šī Līguma neatĦemamu sastāvdaĜu. Izpildītājs 
par saviem līdzekĜiem novērš konstatētos defektus 3 (trīs) darba dienu laikā no 
defektu akta sagatavošanas dienas. Defektu novēršanas termiĦā Izpildītājam tiek 
aprēėināts līgumsods 0,5% (piecas desmitdaĜas procenta) apmērā no attiecīgas Preces 
cenas, kas noteikta saskaĦā ar Līguma pielikumiem, par katru dienu, kas tiek 
izmantota defekta novēršanai. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt izmaksājamo līgumcenu 
aprēėinātā līgumsoda apmērā, ja līgumsods ir aprēėināts saskaĦā ar šī Līguma 
noteikumiem. 
5.6. Nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību 
pilnīgas un kvalitatīvas izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzības pienākuma. 
6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras 
Līguma izmaiĦas vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā, un tie iegūst juridisku 
spēku tikai tad, ja tos ir parakstījušas abas Puses. Šādas vienošanās kĜūst par Līguma 
pielikumiem un neatĦemamām sastāvdaĜām. 
6.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiĦa, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 
Katrai Pusei ir tiesības prasīt izbeigt Līgumu pirms termiĦa, ja otra Puse nepilda 
Līgumā noteiktos pienākumus. 



Izpildītājs rakstveidā informē Pasūtītāju par savu nodomu izbeigt Līgumu, nosūtot 
attiecīgu paziĦojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms 
paredzētā Līguma izbeigšanas dienas. 
6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to iepriekš rakstveidā 
informējot Izpildītāju, ja: 
6.3.1. Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes vai uzstādīšanas termiĦu 
un kārtību, un Līguma nepienācīga izpilde vai nokavējums ilgst vismaz 5 (piecas) 
darba dienas; 
6.3.2. Izpildītājs pārkāpj normatīvos aktus, kas attiecas uz Preces kvalitāti, tostarp 
Prece atkārtoti neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, par ko 
Pasūtītājs ir sastādījis attiecīgu aktu; 
6.3.3. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process. 
6.4.  Līguma 6.3.1. un 6.3.2.apakšpunktā minētajā gadījumā Izpildītājs 10 (desmit) 
dienu laikā pēc attiecīgā paziĦojuma saĦemšanas atlīdzina Pasūtītājam tā tiešos 
zaudējumus, kā arī samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no attiecīgajā rēėinā 
uzrādītās Preču vērtības, par kuru sastādīts akts par Preces neatbilstību Pasūtītāja 
noteiktajām Preces tehniskajām specifikācijām. Par pārējām Precēm, kas piegādātās 
un uzstādītas līdz paziĦojuma par Līguma laušanas saĦemšanu un par kuru piegādi un 
kvalitāti strīds nepastāv, Puses paraksta PieĦemšanas-nodošanas aktu Līgumā 
noteiktajā kārtībā un Pasūtītājs apmaksa par faktiski līdz Līguma laušanas piegādātām 
un uzstādītām Precēm saskaĦā ar Līguma 3.3.p.  
6.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu 6.3.punkta apakšpunktos minētajos gadījumos, 
Pasūtītājam nav jāatlīdzina Izpildītājam nekādi zaudējumi, kas tam radušies saistībā ar 
Līguma izbeigšanu, izĦemot 6.4.p.noteikto. 
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 
radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu 
rīcības (darbības vai bezdarbības), tostarp arī rupjas neuzmanības, Ĝaunā nolūkā 
izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 
7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā 
pārkāpšanu,  izbeigšanu vai spēkā esamību, un kuru Puses nevar atrisināt sarunu ceĜā, 
tiek izšėirta saskaĦā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
vispārējas jurisdikcijas tiesā. 
7.3. Ja šis Līgums nenosaka ar Līguma izpildi saistītus noteikumus, Puses saistību 
izpildē vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
8. NEPĀRVARAMA VARA 
1.1. Puses nav atbildīgas viena pret otru par daĜēju vai pilnīgu no Līguma izrietošo 
saistību neizpildi, ka Līgums netiek pildīts tādu nepārvaramas varas apstākĜu dēĜ (tajā 
skaitā stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, 
nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kā arī jebkuri ārkārtas 
apstākĜi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst), kas pamatoti liedz Pusei pildīt 
ar šo Līgumu uzĦemtās saistības. Šajā  gadījumā saistību izpildes termiĦš tiek 
pagarināts attiecīgi par termiĦu, kurā pastāv minētie apstākĜi, ja Puse, kas atsaucas uz 
nepārvaramas varas apstākĜiem, par to paziĦo otrai Pusei Līguma 8.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 
1.2. Puses par nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākĜiem, kas ietekmē Puses Līguma 
saistību izpildi, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā paziĦo otrai Pusei. 
1.3. Ja nepārvaramas varas apstākĜu un to seku dēĜ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā 
paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas 
par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieĦemami abām Pusēm, un 



izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo 
Līgumu. 
9. CITI NOTEIKUMI 
9.1. Visa informācija, kas iegūta no Pasūtītāja, izĦemot vispārpieejamu informāciju, ir 
konfidenciāla un nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. 
9.2. Pasūtītāja kontaktpersona un pilnvarotā persona pieĦemt Preci un parakstīt 
Līgumā noteiktos aktus: 
9.2.1. Ilona Cielava, Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja, tālrunis 
64871130, 26351803, e-pasts: bernudarzs@ergli.lv. 
9.3. Izpildītāja kontaktpersona un pilnvarotā persona nodot Preci un parakstīt Līgumā 
noteiktos aktus: 
9.3.1. Valentīna KrupeĦa, Tirdzniecības nodaĜas vadītāja, tālrunis 29491914; 
67291155, e-pasts: info@rolviks.lv. 
9.4. Mainoties Līgumā norādītajai informācijai par kādu no Pusēm (adrese, tālrunis, 
bankas rekvizīti utt.), attiecīgā Puse ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
izmaiĦu veikšanas rakstiski par to paziĦo otrai Pusei. Par zaudējumiem, kas Pusēm 
var rasties saistībā ar šo izmaiĦu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziĦošanu pilnā 
apmērā, atbild vainīgā Puse. 
9.5. Šajā Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaĜām ar tām piešėirtajiem 
nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt 
izmantots šā Līguma noteikumu tulkošanai. 
9.6. Šis Līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem 
tiesību pārĦēmējiem. 
9.7. Līgums ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lappusēm ar diviem 
pielikumiem uz 8 (astoĦām) lappusēm, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no Pusēm: 
9.7.1. Tehniskais piedāvājums 5 (piecām) lapām; 
9.7.2. Finanšu piedāvājums 3 (trīs) lapām. 
10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
. 

Pasūtītājs:  
 
ĒrgĜu novada pašvaldība 
 
Juridiskā adrese: Rīgas iela 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu 
pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840 
Reăistrācijas Nr. 90002214379 
Bankas rekvizīti 
IBAN: LV39HABA0551034000143 
Bankas kods: HABALV22 
Banka: AS Swedbank 
Tālrunis: 64871231 
Fakss:  64871231 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs  
Guntars Velcis  
 
_________________________ 
                          
z.v. 

Izpildītājs:  
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“ROLVIKS” 
Juridiskā adrese: Zeimitāna iela 6,Rīga, LV-1021 
 
Reăistrācijas Nr.: 40003428523 
Bankas rekvizīti 
IBAN: LV55HABA0001408058121 
Bankas kods: HABALV22  
Banka AS „Swedbank” 
Tālrunis: 29491914; 67291155 
Fakss: 67292155 
 
 
Valdes priekšsēdētājs  
Sergejs Engels 
 
______________________________  
                                  
z.v. 
 

 


