
KLAVIERU PIEGĀDES  

LĪGUMS Nr. JUR 2019-03/250 

 

Ādažu novads        2019.gada  28. martā 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada 

pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis no vienas puses, un 

„Mūzikas Centrs AL” (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekļa Armanda Lejas personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar statūtiem, no otras puses, 

turpmāk abas kopā sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu 

iepirkumā „Klavieru iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2019/49) un Iepirkumu komisijas 

2019.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr. 05-30-2019/49-1) par tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma 

līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums): 

1. Līguma priekšmets  

1.1. Izpildītājs apņemas veikt klavieru KAWAI-300 (turpmāk – Prece) piegādi saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu (pielikums Nr.2), Līguma 

noteikumiem, Pasūtītāja atbildīgās personas dotajiem norādījumiem.  

1.2. Prece tiek iepirkta Ādažu Mākslas un mūzikas skolas vajadzībām. 

1.3. Preces piegādes vieta – Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu 

novads, LV-2164. 

2. Līgumcena un samaksas kārtība 

2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) ir EUR 4132,23 (četri tūkstoši viens simts 

trīsdesmit divi euro, 23 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Līgumcenā 

iekļauti izdevumi Preces piegādi, uzstādīšanu un pirmo uzskaņošanu, tā nevar tikt paaugstināta.  

2.2. Maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.3. Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 dienu laikā pēc visu Preču piegādes un 

pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

2.4. Rēķinā obligāti norādāma atsauce uz Līgumu (datums, Nr.). 

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumcenas samaksu uz 

Izpildītāja norēķinu kontu.  

3. Piegādes noteikumi un termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Izpildītājs piegādā Preci 30 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās, konkrētu piegādes laiku 

saskaņojot ar Pasūtītāja atbildīgo personu.    

3.3. Preces pieņemšana un nodošana notiek Pušu pārstāvju klātbūtnē, abpusēji parakstot 

pieņemšanas–nodošanas aktu.  

3.4. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pārstāvis atzīmē uz 

pieņemšanas–nodošanas akta, apstiprinot Preču pieņemšanu. 

3.5. Pasūtītājs pārbauda saņemtās Preces kvalitāti un atbilstību Preces piegādes brīdī, pirms 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Ja Prece ir nekvalitatīva vai neatbilst Pasūtītāja 

prasībām, ko iespējams konstatēt piegādes brīdī, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Izpildītājs 

apmaina Preci pret atbilstošu. Preces pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo 

Izpildītāju no atbildības par defektiem, kuri var atklāties pēc Preces piegādes pieņemšanas.  

3.7. Īpašumtiesības uz Preci Pasūtītājs iegūst tikai pēc tās pilnīgas apmaksas. 

3.8. Risks par Preces bojāeju pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju Preces pieņemšanas brīdī. 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:  
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4.1.1.   maksāt par kvalitatīvu Preces piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem;  

4.1.2. tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Preces kvalitātes kontroles pasākumus un 

pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;  

4.1.3.   saņemot Preci pārbaudīt Preces atbilstību Izpildītāja piedāvājumam iepirkumā; 

4.1.4. ja Precēm konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas konstatētās nepilnības un 

termiņš to novēršanai; 

4.1.5.   nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem. 

4.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītajam ir tiesības 

aprēķināt kavējuma procentus 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto maksājuma 

dienu. 

4.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi:  

4.3.1. veikt Preces piegādi pienācīgā kvalitātē atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem;  

4.3.2. pirms Preces piegādes saskaņot ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi konkrētu Preces 

piegādes laiku.  

4.4. Izpildītājs apliecina, ka tas ir pilntiesīgs Preces īpašnieks, Preces nav nekādā veidā apgrūtinātas 

un nevienai trešajai personai nav nekādu tiesību uz Precēm. 

4.5. Ja Izpildītājs neveic Preces piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt 

Izpildītājam kavējuma procentus 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Preces 

piegādes dienu. Pasūtītājs aprēķina nokavējuma procentus un sagatavo rēķinu, ko nosūta 

Izpildītājam. Rēķina samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendāra dienas no tā nosūtīšanas 

dienas. Ja rēķins netiek apmaksāts, Pasūtītājs ieskaita kārtībā nokavējuma procentu summas 

apmērā samazina Izpildītājam maksājamo naudas summu par Preces piegādi. 

4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 

4.7. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses 

vai tās darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, 

tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

5. Kvalitāte un garantija 

5.1. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pasūtītājs izsaka Izpildītājam 10 desmit dienu laikā no Preces 

piegādes brīža, ja tiek konstatēti slēpti vai atklāti Preces defekti, kurus nevarēja konstatēt Preces 

pieņemšanas-nodošanas brīdī. Izpildītājs veic defektu novēršanu vai neatbilstošās Preces 

nomaiņu pret jaunu, atbilstošu Preci laika termiņā, par ko Puses savstarpēji vienojas, bet kas nav 

ilgāks par divām nedēļām. Defektu novēršanu Izpildītājs veic nepieprasot Pasūtītājam papildus 

samaksu. 

5.2 Izpildītājs atbild par Preces transportēšanu, glabāšanu un savlaicīgu piegādi Pasūtītājam. 

Gadījumā, ja minēto darbību rezultātā radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem 

līdzekļiem. 

5.3. Izpildītājs garantē piegādāto Preces kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības divdesmit 

četrus mēnešus no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu dienas. Izpildītājs neatbild par 

preču defektiem vai bojājumiem, kas radušies to nepareizas ekspluatācijas rezultātā. 

5.4. Garantijas termiņa ietvaros pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 3 dienu laikā tiek novērtēti 

konstatētie defekti un tiek sastādīts defektu akts, kuru paraksta abas puses. Garantijas termiņā 

laikā Izpildītājs ar Pasūtītāju pušu saskaņotos termiņos novērš konstatētos Preces defektus vai 

nepieciešamības gadījumā aizstāj to ar līdzvērtīgu jaunu Preci.       

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kas sākās pēc Līguma noslēgšanas 

un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, 

varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu 

tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  
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6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs 

darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga 

paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.  

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts 

atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras 

Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par tā neatņemamām sastāvdaļām.  

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs kavē Preces 

piegādi ilgāk par desmit dienām, trīs dienas par to iepriekš brīdinot Izpildītāju. Šādā gadījumā 

Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādejādi radušos zaudējumus. 

7.3. Pilnvarotā persona, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma 

izpildes kontroli un dokumentu parakstīšanu, ir ĀMMS direktore Kristīne Savicka (t. 

26892523, e-pasts kristine.savicka@adazi.lv). Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas 

noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību 

nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par 

Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.  

7.4. Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā nozīmē valdes locekli Armandu Leju 

(t.29215364, e-pasts armands@muzikascentrs.lv).  

7.5. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai 

Pusei divu darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.  

7.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. 

Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.7. Līgums sastādīts 3 identiskos eksemplāros, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, bet viens pie 

Izpildītāja. 

7.8. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti divi pielikumi – “Tehniskā specifikācija”, uz 1 

lp., un “Izpildītāja piedāvājums iepirkumā”, uz 1 lp. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Ādažu novada dome 

reģ. Nr. 90000048472 

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 

Banka: Valsts kase 

kods: TRELLV22 

LV43TREL9802419010000  

 

 

 

_________________________________ 

  Izpilddirektors Guntis Porietis   

  2019.gada 28.martā 

Izpildītājs: SIA „Mūzikas Centrs AL” 

Pērnavas iela 1-20, Rīga, LV-1012 

Reģ. Nr. LV40003301903 

Luminor Bank AS 

NDEALV22 

LV09NDEA0000082782809 

 

 

 

_________________________________ 

Valdes loceklis Armands Leja 

2019.gada _______________ 
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