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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
        LNP2016/10/LEADER, iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8² panta kārtībā. 

1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona 
Pasūtītāja nosaukums: Lubānas novada pašvaldība 
Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 
Reģistrācijas numurs: 90000054159 
Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūru Egils Rēvelis, tālruņa numurs 
26482016, 64894941, egils.revelis@lubana.lv. 
Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ilze Kraukle, tālruņa numurs 
26374962, ilze.kraukle@lubana.lv 

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  
1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 12. augustam plkst. 

12.00 Tilta ielā 11, Lubānā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam 
jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 
Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai tiks neatvērts 
nosūtīts pa pastu iesniedzējam.  

1.3.2. Pasūtītājs neorganizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. 

1.4. Iespējas iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un saņemt to. 
1.4.1.  Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā internetā adresē 

www.lubana.lv, kā arī Lubānas novada pašvaldībā (adrese: Tilta iela 11, Lubāna, 
Lubānas novads, LV-4830) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un 13.30 līdz 17:30, 
sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts IUB mājas lapā internetā. 

1.5. Piedāvājuma noformēšana 
1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
 pasūtītāja nosaukums un adrese; 
 pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontakttālruņa un faksa numuri, e-

pasta adrese 
 ”Piedāvājums iepirkumam “Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas 

kolektīviem”, LNP2016/10/LEADER”. 
 neatvērt līdz 2016. gada 12. augustam plkst. 12.00.  
1.5.2. Piedāvājums sastāv no trīs daļām: 
 pretendenta atlases dokumenti (viens oriģināls), ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā; 
 tehniskais piedāvājums (viens oriģināls); 
 finanšu piedāvājums (viens oriģināls).  

Pretendentam, ar kuru tiks slēgts līgums, būs jāiesniedz papildus divas finanšu 
piedāvājuma kopijas. 

1.5.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, 
„Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.5.1. punktā 
minētajā aploksnē. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai 
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst 
pievienotajam satura radītājam. 

1.5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 
1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  
1.5.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu  
1.5.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
1.5.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja 

īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

mailto:egils.revelis@lubana.lv
http://www.lubana.lv/


2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīvu 

vajadzībām. 
CPV kods: 18000000-9 (apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri.). 

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 daļās, piedāvājums jāiesniedz par karas daļas pilnu 
apjomu. 

1. daļa adīti izstrādājumi 
2. daļa šūti izstrādājumi 
3. daļa šūti ar izšuvumiem izstrādājumi 
4. daļa apavi 
5. daļa adīti izstrādājumi - zeķes 

2.3. Līguma izpildes laiks no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 9 mēneši 
2.4. Līguma izpildes vieta: Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna, Lubānas novads, “Tautas nams", 

Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novadā. 
 
*Piezīme: iepirkuma līgums tiks slēgts finansiāla atbalsta LEADER projektam “Tautas 
tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem” saņemšanas gadījumā, bet ne 
vēlāk kā 2017. gada 15. janvārī. 
     

3. Pakalpojuma apmaksas un norēķinu kārtība 

3.1 Avansa maksājums nav paredzēts. 
3.2. Norēķināšanās par piegādēm notiek 30 dienu laikā pēc tautas tērpu saņemšanas. 

4. Prasības pretendentiem  
 
4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Nodokļu maksātāju reģistrā, Uzņēmumu 

reģistra Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs. 
4.2. Uz pretendentu un personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi. 
4.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā ir veicis vismaz 1 (vienu) apjomā 

līdzvērtīgu līguma izpildi. 
4.4. Pretendents ir ražotājs vai tam ir iepirkuma līguma nosacījumu izpildei nepieciešamās 

tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības. 
4.5. Pretendentam jābūt pieredzei tautas tērpu izgatavošanas vai piegāžu veikšanā pēdējos 3 

(trijos) gados. 
4.6. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei, 

tajā skaitā garantijas nodrošināšanai. 

5. Iesniedzamie dokumenti 
5.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīga 

persona vai tā pilnvarota persona (1. pielikums). 
5.2. Tehniskais piedāvājums.  
5.2.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām 

prasībām (3.pielikums). 
5.2.2. Informācija tehniskajā piedāvājumā jāsagatavo detalizēti – Pretendentam jāņem vērā visi 

tehniskajā specifikācijā ietvertie nosacījumi, lai piedāvājums pilnībā atbilstu tās prasībām. 
5.3. Finanšu piedāvājums.  
5.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (4.pielikums). 
5.3.2. Cenā ir jāparedz un jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, 

ieskaitot preču piegādi, transporta izdevumus, garantijas nodrošināšanu utt. Pievienotās 
vērtības nodokļa likmi cenā neiekļauj, pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 



6. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 
 
6.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas 

atbilst Nolikuma prasībām. 
6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

7. Iepirkuma līgums 
7.1. Komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un pieņem lēmumu par Iepirkuma 

līguma slēgšanu katrā iepirkuma daļā atsevišķi ar pretendentu, kura piedāvājums 
attiecīgajā daļā atzīts par instrukcijas prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu. 

7.2. Līguma projekts 5. pielikumā. 

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi  
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības 
8.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā 
arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un 
dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

8.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to 
pretendentu. 

8.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 
8.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās 

slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 
8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 
8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 
8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 
8.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 
8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 
par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

   
9. Pretendenta tiesības un pienākumi  

9.1. Pretendenta tiesības 
9.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 
9.1.2. Iesniegt sūdzību par iepirkuma nolikumu un tā norises likumību (līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai). 
9.1.3. Apsekot objektu, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju. 
9.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
9.2. Pretendenta pienākumi 
9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 
9.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 
9.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 
vērtēšanai. 

Pielikumā: 
Pieteikuma veidlapa (1. pielikums) 
Iepirkuma priekšmetam līdzīga rakstura piegāžu apraksts (2. pielikums) 
Tehniskā specifikācija (3. pielikums) 
Finanšu piedāvājums (4. pielikums) 
Līguma projekts (5. pielikums) 



 
1. pielikums 

Iepirkuma „ Tautas tērpu iegāde 
 Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem” 

 nolikumam (identifikācijas Nr. LNP2016/6/LEADER) 
 

Pretendenta pieteikums iepirkumam 
„ Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem” 

identifikācijas Nr. LNP2016/10/LEADER 

 
Ar šo <pretendenta nosaukums> piesakās dalībai iepirkumā un iesniedz savu 

piedāvājumu. 
 
Izskatot iepirkuma „Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem” 

(identifikācijas Nr. LNP2016/10/ELFLA) dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, 
apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā 
norādīto tautas tērpu piegādi saskaņā ar mūsu iesniegto piedāvājumu, un: 

1. Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.  
2. Apstiprinām, ka mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un 

tehniskajām specifikācijām. 
3. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma 

izpildei, tajā skaitā garantijas nodrošināšanai. 
4. Apņemamies iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus 

instrukcijā, tās pielikumos noteiktos noteikumus.  
5. Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  
6. Apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu 

dalībai šajā Iepirkumā. 
7. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi riski piegādes veikšanai, kas 

saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un 
citas izmaksas, kas nodrošina tautas tērpu piegādi saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

8. Apliecinām, ka mūsu piedāvātās preču vienību cenas līguma izpildes laikā 
nemainīsies. 
 
 
Pretendents:  
Reģistrācijas Nr.:   
Adrese:  
Kontaktpersona:  
Kontaktpersonas 
tālrunis/fakss, e-pasts:  

Bankas nosaukums, filiāle:  
Bankas kods:  
Norēķinu konts:  

 
Vārds, uzvārds: (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) 
Amats:  

Paraksts:  

Datums:  
 
 
 
 



 
2. pielikums 

 
Iepirkuma „ Tautas tērpu iegāde 

 Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem” 
 nolikumam (identifikācijas Nr. LNP2016/6/LEADER) 

 

VEIKTO PIEGĀŽU UN SNIEGTO GARANTIJAS PAKALPOJUMU SARAKSTS 
 
 

Nr. 
p.k. 

Piegādes īss 
raksturojums 

Piegāžu 
apjoms 
naudas 

izteiksmē 
(EUR, bez 

PVN) 

Vieta 

Pasūtītājs 
(privāta vai publiska 
persona, nosaukums, 
reģistrācijas numurs, 

adrese un kontaktpersona) 

Piegādes un pakalpojuma 
sniegšanas uzsākšanas un 

pabeigšanas gads un 
mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…>/<…>  
<…

 
<…> <…> <…> <…>/<…>  

<…
 

<…> <…> <…> <…>/<…>  
 

 
 
 

__________________________________________________________________ 
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

z.v. 



 
4. pielikums 

 Iepirkuma „ Tautas tērpu iegāde 
 Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem” 

 nolikumam (identifikācijas Nr. LNP2016/6/LEADER) 
 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

 
„ Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem”, 

 
 identifikācijas numurs LNP2016/10/LEADER 

 
Pretendents1   

Pretendenta nosaukums 
 

Vienotais reģistrācijas numurs 
tā   personā 

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats (statuss), vārds un uzvārds 
kurš / kura darbojas saskaņā ar  

Pārstāvības pamats 
 

(turpmāk – Pretendents), ar šā pieteikuma iesniegšanu piesakās dalībai iepirkumā „Tautas 
tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem”, identifikācijas numurs 
LNP2016/10/LEADER, (turpmāk – Iepirkums) un iesniedz finanšu piedāvājumu par 
iepirkuma daļu/ daļām: 
 
Nr.p.k. Iepirkuma 

daļas Nr. 
Iepirkuma daļas nosaukums Finanšu piedāvājums 

iepirkuma daļai bez PVN 
(eur) 

    
    

... ... ... ... 
 
   
 
Paraksts:     
Parakstītāja vārds, uzvārds, amats:      

 
(amata nosaukumu jānorāda tikai juridiskām personām) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildināt rindu skaitu, lai pieteikumā tiktu norādīti visi biedri. 



5. pielikums 
LĪGUMS (projekts)  

 
(Katrai iepirkuma daļai tiek slēgts atsevišķs līgums) 

 

Lubānā  2016. gada _________ 

 
     Lubānas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000054159, tās izpilddirektora Ivara Bodža 
personā, (turpmāk – Pasūtītājs), kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Lubānas 
novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 
SIA „____________”, reģistrācijas Nr. LV_______________, adrese: _____________, kuras vārdā 
saskaņā ar ____________ rīkojas ___________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras 
puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, 
viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk - Līgumu, par sekojošo: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas LEADER projekta „ Tautas tērpu iegāde Lubānas novada 

amatiermākslas kolektīviem” (ident. Nr. __________________) ietvaros ar saviem materiāliem un 
darbaspēku veikt tautas tērpu apģērbu /apavu /koncerttērpu izgatavošanu un piegādi 
_____________ iepirkuma pirmajā/otrajā/trešajā daļā „______________________”, turpmāk 
tekstā - Darbus, saskaņā ar šā Līguma nosacījumiem, iepirkuma ar identifikācijas numuru 
LNP2016/10/ELFLA nolikumu un tā pielikumiem, iepirkumu laikā veikto saraksti, un Izpildītāja 
iesniegto Piedāvājumu. 

1.2. Tautu tērpu/koncerttērpu piegādes adrese: Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna, Lubānas novads. 
1.3. Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izpildes termiņš ir līdz 201__. gada ________ (deviņi mēneši no 

līguma noslēgšanas dienas).  
 

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 
2.1. Līguma summa darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, saskaņā ar 

iepirkuma nolikuma un spēkā esošo tiesību normu prasībām, Pusēm vienojoties tiek noteikta euro 
______ (_______________) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% 
(divdesmit viens procents) ir euro ____ (_____________). Līguma kopējā summa ar pievienotās 
vērtības nodokli ir euro ________ (_____________). 

2.2. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši: Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim 
Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu pēc Darbu pabeigšanas. Pasūtītājam ir jāpieņem 
veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 
Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktos darbus 30 (trīsdesmit)  dienu laikā pēc akta abpusējas 
parakstīšanas un rēķina saņemšanas 

2.3. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu pieņemšanas 
nodošanas aktu un nav saņēmis rakstiski konstatētus trūkumus par izpildīto darbu kvalitāti vai par 
veikto darbu neatbilstību līguma noteikumiem, tad darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, 
Pasūtītājam tos jāapmaksā saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

2.4. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja kādiem no 
līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu 
darbu cenās. 

2.5. Līgums ir fiksētās summas līgums, balstīts uz Izpildītāja piedāvājumu, un materiālu, darbu, 
mehānismu vai darbu pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz šī līguma noslēgšanai, ne arī 
tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts. 

 
3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 
3.2. Pasūtītājs apņemas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un 

priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 
 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 Izpildītājs apņemas nodot Darbus Pasūtītājam ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu līgumā 

noteiktajā kārtībā un termiņā.  



 Izpildītājs apņemas visa Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt darbu izpildei atbilstošus 
kvalificētus / sertificētus speciālistus un citus darbiniekus, kā arī nodrošina pietiekamus materiālos 
un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei. 

 Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu 
(nepieciešamības gadījumā veikt preču apmaiņu). 

 Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu 
veikšanai. 

 Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas 
reglamentē līguma Darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja 
tie nav pretrunā ar esošajiem tiesību aktiem. 

 Izpildītājs Darbu izpildē pieaicina piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus.  
 

5. GARANTIJAS 
 Garantijas laiks Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 
 Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā Izpildītāja Darbos tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, 

kas radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, tiek sastādīts defektu akts, saskaņā ar 
kuru Izpildītājs ir informēts un tajā norādītajā, pusēm savstarpēji saskaņotā, termiņā apņemas 
novērst defektus par saviem līdzekļiem.  

 Līguma Izpildītājam ir jāveic Defektu novēršanas darbi un pēc tam Pusēm ir jāsastāda pieņemšanas 
– nodošanas akts. 

 Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam vai Izpildītājs tos 
nav uzsācis defektu aktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu 
defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu novēršanas darbu izdevumus atgūst no Izpildītāja, piestādot 
attiecīgu rēķinu, kam tas ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. 

 Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos darbos, kas 
radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ. 

 
6. PUŠU ATBILDĪBA 

 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 Puse būtu saņēmusi, otrai Pusei 
izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

 Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksās 
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no šī Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no izmaksājamām 
summām. 

 Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 
0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 
summas. 

 Līgumsoda samaksa nevienu neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. 
 Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī gadījumā, ja otra Puse nepienācīgi pilda vai 

neievēro tehniskās specifikācijas prasības vai citas šajā Līgumā noteiktās saistības, un nenovērš 
konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski 
vienojušās, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas. Līguma laušanas gadījumā pēc 
abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, Puses 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām 
summām uz Līguma laušanas brīdi. 

 Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, ja Darbs netiek pildīts saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
 Ja darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt neviena no pusēm, bet kas ir 

būtiski nepieciešami līguma pilnīgai izpildei, tad Pusei nekavējoties par tiem ir jāziņo otrai Pusei. 
Tādā gadījumā Puses var vienoties par līguma termiņa pagarinājumu un līguma summas 
izmaiņām. 

 
7. NEPĀRVARAMA VARA 

 Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu, ja minētā 
izpilde vai izpildes kavēšana saistīta ar Nepārvaramas varas apstākļiem, kuri tieši ietekmēja Darbu 
izpildi. 



 Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski 
jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. Tādā 
gadījumā līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie apstākļi. 

 Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas, tad Puses ir 
tiesīgas lauzt līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 

 
8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses centīsies atrisināt 
sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī 
Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirta Latvijas 
Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem tiesību aktiem. 

 
9. CITI NOSACĪJUMI 

 Izpildītājs 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. 

  Pušu kontaktpersonas: 
Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma 
izpildi: 

Izpildītāju līguma izpildē pārstāv tā 
pilnvarotā persona: 

  
Tālrunis:  Tālrunis:  
Fakss:  Fakss:  
e-pasts:  e-pasts:  

 Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un šajā Līgumā 
atrunāto saistību izpildei. 

 Visas šī Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos 
parakstījuši abu Pušu paraksttiesīgie pārstāvji. 

 Šis Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma 
priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas, izņemot 
iepirkuma dokumentus. 

 Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā 
esamību. 

 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. Tas 
paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm. 

 Šis Līgums ir sagatavots uz 4 (četrām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem 
vienu saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem. 
 

10. PIELIKUMI 
 Līguma pielikums Nr. 1. – iepirkuma „ Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas 
kolektīviem”, identifikācijas numurs: LNP2016/10/ELFLA, nolikuma pielikums Nr. 1 „Tehniskā 
specifikācija iepirkuma xxx   

 
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 
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