
 

Līgums 
 

ĒrgĜos, ĒrgĜu pagastā, ĒrgĜu novadā            2014.gada 09.jūnijā. 
 
 

ĒrgĜu novada pašvaldība, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, domes priekšsēdētāja Guntara Velča 
personā, kurš darbojas uz Nolikuma pamata un SIA ”BRABUS”, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, 
valdes priekšsēdētāja Aināra Zepa personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā PUSES, 
saskaĦā ar iepirkuma „ĒrgĜu novada pašvaldības iestāžu datortehnikas apkalpošana”, identifikācijas 
Nr.ĒNP 2014/4, rezultātiem noslēdz šādu līgumu. 
 
 1. Līguma priekšmets 
 IZPILDĪTĀJS veic, bet PASŪTĪTĀJS saĦem un apmaksā esošās datortehnikas, apkalpošanas un 
konsultāciju sniegšanas pakalpojumus (turpmāk līgumā – PAKALPOJUMI), kas apzīmē 
PASŪTĪTĀJA datoru (turpmāk tekstā – DATORTEHNIKA) apkalpošanu, saskaĦā ar šī līguma 
noteikumiem PASŪTĪTĀJA norādītajās adresēs: tehniskās specifikācijas punkts Nr.4. 
 2. PUŠU saistības 

 2.1.  IZPILDĪTĀJA saistības: 
 2.1.1.  Veikt šī līguma 1. punktā  norādītās PASŪTĪTĀJA DATORTEHNIKAS 

apkalpošanu saskaĦā ar tehnisko specifikāciju, kas ir līguma neatĦemama sastāvdaĜa (līguma 
1.pielikums).  

  2.1.2. Nodrošināt neierobežotu izsaukumu skaitu apkalpošanu DATORTEHNIKAS 
darbaspēju atjaunošanai līguma 1. punktā norādītās PASŪTĪTĀJA DATORTEHNIKAS darbības 
traucējumu gadījumā darba dienās darba laikā (8:30 – 17:00) pēc PASŪTĪTĀJA izsaukuma 
saĦemšanas. 

 2.1.3. DATORTEHNIKAS apkalpošanu, kurai ir garantija no trešās puses, IZPILDĪTĀJS 
veic, ievērojot garantijas noteikumus. Jebkuras darbības ar DATORTEHNIKU, uz kuru attiecas 
trešās puses garantijas saistības, ja šādu darbību rezultātā garantijas saistības var tikt pārtrauktas,  
IZPILDĪTĀJS veic tikai pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma. 

2.1.4. IZPILDĪTĀJS apĦemas neizpaust trešajām pusēm tā rīcībā nonākušos PASŪTĪTĀJA 
lietotāju identifikatorus, paroles un citu konfidenciālu informāciju, izĦemot gadījumos, kas 
paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā, kā arī neizmantot to savtīgos nolūkos vai, lai nodarītu 
kaitējumu PASŪTĪTĀJAM. 

2.1.5. IZPILDĪTĀJS rakstiskā veidā iesniedz  PASŪTĪTĀJA pilnvarotam pārstāvim visu 
apkalpojamās  DATORTEHNIKAS administrēšanai ieviesto lietotāju kontu identifikatoru un paroĜu 
kopijas, kā arī ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā iesniedz visas šajos kontos ieviestās izmaiĦas. 
 2.2.   PASŪTĪTĀJA saistības: 
 2.2.1.  Nodrošināt apkalpojamās DATORTEHNIKAS ekspluatāciju tai piemērotos apstākĜos un 

saskaĦā ar  IZPILDĪTĀJA sniegtajām rekomendācijām. 
 2.2.2. Nodrošināt  IZPILDĪTĀJA pārstāvju piekĜuvi  šī līguma 1. punktā  norādītajai 

PASŪTĪTĀJA DATORTEHNIKAI līguma 2.1.1. punktā uzskaitīto darbību veikšanai. 
 2.2.3.  Nodrošināt  IZPILDĪTĀJA pārstāvjus ar lietotāju identifikatoriem un parolēm, ciktāl tas 

nepieciešams šī līguma 2.1.1. punktā uzskaitīto darbību veikšanai. 
 2.2.4.  Tiesības parakstīt veikto darbu izpildes aktus, kā arī pieprasīt veikt šī līguma 1. punktā 

norādītās DATORTEHNIKAS modernizāciju (aparatūras un programmatūras) vai citus 
pakalpojumus, kas nav šī līguma priekšmets, ir ĒrgĜu novada pašvaldības attiecīgo 
institūciju vadītājiem. 

 2.2.5. Iegādājoties jaunu vai nomainot esošo DATORTEHNIKU, par to rakstiski informēt 
IZPILDĪTĀJU līdz nākošā kalendārā mēneša beigām. 

 3. Maksa un norēėinu kārtība 
 3.1.  Līguma summa šī līguma 1. punktā uzrādītās  DATORTEHNIKAS apjomam sastāda EUR 
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50,00 (piecdesmit eiro 00 eiro centi) mēnesī. Līguma summā nav iekĜauts PVN 21% apmērā.  
 3.2.  Līguma summā nav iekĜautas maksājumu periodā speciālista darba stundas izmaksas 

izsaukumam kĜūmju novēršanai, piegādāto izejmateriālu, remontam vai modernizācijai 
izlietoto rezerves daĜu vai no jauna piegādātās programmatūras vai aparatūras izmaksas, kā arī 
trešo pušu sniegto pakalpojumu izmaksas. 

 3.3.  Mainoties apkalpojamās  DATORTEHNIKAS vienību skaitam un sastāvam, 3.1. punktā 
minētā līguma summa var mainīties, par to noslēdzot atsevišėu vienošanos. 

 3.4.  Ikmēneša maksa par sniegtajiem pakalpojumiem sastāv no 3.1. punktā minētās līguma 
summas un 3.2. punktā minētajām izmaksām. 

 3.5.  Apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem PASŪTĪTĀJS veic pēc  IZPILDĪTĀJA piestādīta 
rēėina saĦemšanas, ko IZPILDĪTĀJS piestāda līdz nākošā kalendārā mēneša 10. datumam, 
rēėinā norādītajā termiĦā. 

 4. Līguma spēkā stāšanās, darbības termiĦš un laušanas kārtība 
 4.1.  Līgums stājas spēkā ar 2014. gada 09.jūniju 
 4.2.  Līgums ir spēkā 24 mēnešus. 
 4.3.  Jebkura PUSE var lauzt līgumu, darot to zināmu otrai PUSEI rakstiski ne vēlāk kā 2 (divus) 

mēnešus iepriekš. 
 4.4.  Līguma laušana neatbrīvo PUSES no tām savstarpējām finansiālām un citām no līguma 

izrietošām saistībām, kas radušās līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz līguma 
laušanai. 

 4.5.  Līguma laušanas gadījumā, neatkarīgi no līguma laušanas iemesliem, katrai PUSEI ir 
jāatdod atpakaĜ otrai PUSEI piederošās mantas, materiālās vērtības, izejmateriāli, darba rīki 
un citi instrumenti, kā arī dokumenti, ja tādi ir nonākuši šīs PUSES rīcībā. 

 5.  Strīdu izšėiršana 
 5.1.  Visus strīdus, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, PUSES centīsies atrisināt savstarpēju 

sarunu vai sarakstes veidā. 
 5.2.  Strīdi, ko PUSES neatrisinās sarunu vai sarakstes veidā, tiks izskatīti LR tiesā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 
 6.  Papildus noteikumi 

 6.1.  Ar šī līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz šo līgumu, 
neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē juridisku spēku. 

 6.2.  Izpildot šo līgumu, PUSES apĦemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var 
kaitēt otras PUSES prestižam un interesēm. 

 6.3.  Kādas PUSES reorganizācijas gadījumā no šī līguma izrietošās saistības pāriet tiesību un 
saistību pārĦēmējam. 

 6.4.  Nevienai no PUSĒM nav tiesību nodot no šī līguma izrietošās saistības trešajām personām 
bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas. 

 6.5.  Visi paziĦojumi un uzaicinājumi, kas ir būtiski šī līguma saistību izpildes sakarā PUSĒM ir 
jānosūta uz līgumā norādītajām adresēm ierakstītās vēstulēs vai jāiesniedz personīgi, taču 
informācijas apmaiĦai PUSES var izmantot elektroniskos sakaru līdzekĜus: e-pastu, faksu vai 
sazināties telefoniski. 

 6.6.  Par līguma izpildei būtisku rekvizītu nomaiĦu, tai skaitā PUŠU kontaktinformācijā, 
pārstāvības tiesību izmaiĦas, juridiskās vai faktiskās adreses maiĦa vai bankas rekvizītu 
maiĦa, PUSES informē viena otru rakstiski 7 (septiĦu) darba dienu laikā. Ja kāda PUSE nav 
sniegusi informāciju par izmaiĦām iepriekš noteiktajā termiĦā, tā uzĦemas atbildību par 
zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai PUSEI. 

 6.7.  Jebkura rakstiska informācija šī līguma sakarā (tai skaitā elektroniska vai pa faksu sūtīta) ir 
saistoša abām PUSĒM, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem. 

 6.8.  Ja kāds no šī līguma punktiem neparedzētu apstākĜu dēĜ tiek atzīts par spēkā neesošu vai LR 
normatīviem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu šajā līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras 
netiek skartas sakarā ar normatīvo aktu izmaiĦām. Šādā gadījumā PUSĒM ir pienākums veikt 
visas nepieciešamās darbības, lai noformētu līguma attiecīgo punktu atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 
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 6.9.  Līguma attiecības, kas nav atrunātas šī līguma tekstā, tiek regulētas saskaĦā ar LR 
normatīvajiem aktiem. 

 6.10. Jebkādas izmaiĦas un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi, abpusēji saskaĦojot un 
rakstiski noformējot Vienošanos, kas pēc tās abpusējas parakstīšanas kĜūst par šī līguma 
neatĦemamu sastāvdaĜu. 

 6.11.  Līgums sagatavots uz 3 (trim) lapām, ieskaitot Līguma pielikumus, latviešu valodā 
un parakstīts divos eksemplāros - pa vienam katrai PUSEI. 

 6.12. Šim līgumam pievienoti: 
 6.12.1.  Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija – piedāvājums (3 lp), 
 6.12.2.  Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums (2 lp). 

    

7. PUŠU rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

ĒrgĜu novada pašvaldība SIA „Brabus” 

Reă. Nr. 90002214379 Reă. Nr. 45403016841 
Adrese: Rīgas iela 10, ĒrgĜi,  
ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu nov., LV-4840 

Adrese: Poruka iela 4, Madona, LV-4801 
 

Konts: LV39HABA0551034000143 Konts: LV14HABA0551012687850 
Kods: HABALV22 Kods: HABALV22 
  

___________________________                    _____________________________ 
             G.Velcis                                                           A.Zeps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


