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LĪGUMS Nr. LPP 2019/88 

 
Liepājā                                                                                                           2019.gada 12.septembrī 
 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, tās vadītāja Jāņa Neimaņa personā, 
kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, (turpmāk - Pasūtītājs), un SIA “VOLTS – 1”, tās valdes locekļa Ivana 
Lisenko personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – 
Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums). 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pamatojoties uz iepirkuma “Luksoforu objektu aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana 
Klaipēdas un Tukuma ielu krustojumā, Tukuma un Ventas ielu krustojumā, Liepājā” (LPP 2019/88) 
(turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, Piegādātājs veic luksoforu objektu aprīkojuma (turpmāk – 
Preces) piegādi, uzstādīšanu un konfigurēšanu Klaipēdas un Tukuma ielu krustojumā, Tukuma 
un Ventas ielu krustojumā, Liepājā saskaņā ar Līguma noteikumiem un pielikumiem. 
1.2. Līguma pielikumi, un tā sastāvdaļa ir Piegādātāja piedāvājums un tāme Iepirkumam. 

 
2. PREČU PIEGĀDES TERMIŅI UN NOTEIKUMI 

2.1. Preču piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas termiņš ir  60 (sešdesmit) dienas pēc Līguma 
noslēgšanas. 
2.2. Piegādātājam preces jāpiegādā un jāuzstāda Klaipēdas un Tukuma ielu krustojumā, Tukuma un 
Ventas ielu krustojumā, Liepājā. Precīzs piegādes laiks Piegādātājam jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. 
2.3. Piegādātājs Preces var piegādāt un uzstādīt pa daļām – katrā adresē atsevišķi. 
2.4. Piegādājamām Precēm jābūt jaunām, nelietotām, reģistrētām un/vai sertificētām atbilstoši Latvijas 
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam un jāatbilst Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem standartiem.  
2.5. Pēc katras piegādātās Preču un veiktās darbu daļas Piegādātājs nodod Preces un darbu daļu 
Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kurus paraksta Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotās 
personas.  
2.6. Ja Piegādātājs nav veicis piegādi vai darbus atbilstoši Līguma noteikumiem vai izpildījis to nepilnīgi, 
Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir 
novērsti.  
2.7. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā jāsniedz Pasūtītājam 
rakstiska informācija par piegādes izpildes gaitu. 

 
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi un uzstādīšanu ir 25795,40 EUR 
(divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro un 40 centi), pievienotās vērtības nodoklis 
21%  5417,03 EUR (pieci tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 3 centi), kopā Līguma summa  
31212,43 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti divpadsmit euro un 43 centi). 
3.2. Apmaksa Piegādātājam par Preces piegādi, uzstādīšanu un konfigurēšanu tiek veikta kā avansa 
maksājums un galīgais norēķins. 
3.3. Pasūtītājs maksā Piegādātājam avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas pēc 
Līguma 3.9.punktā minētās avansa garantijas saņemšanas, saskaņā ar Piegādātāja rēķinu, 30 
(trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no rēķina un avansa garantijas saņemšanas dienas. 
3.4. Pasūtītājs veic galīgo norēķinu par Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc galīgā nodošanas – 
pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 
3.5. Piegādātāja finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma un 
piegādes (transporta) izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, 
kas saistītas ar Preci, tās piegādi, kā arī garantijas noteikumu izpildi atbilstoši Līgumam. 
3.6. Pasūtītājs apmaksu veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto kontu kredītiestādē. 
3.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja 
norādīto kredītiestādes kontu. 
3.8. Ja Piegādātājs vēlas avansu, tad Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam priekšapmaksas jeb avansa 
maksājuma nodrošinājumu apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai tās filiāles garantija, vai 
apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties 
pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības ar prasību atmaksāt Pasūtītājam avansu, ko 
Pasūtītājs izmaksājis Piegādātājam, ja Piegādātājs neizpilda Līguma nosacījumus. 
3.9. Priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājumam jābūt pirmā pieprasījuma par pilnu 
avansa maksājuma apmēru un tam jābūt spēkā līdz Līguma izpildes termiņa beigām. 
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4. GARANTIJA 
4.1. Piegādātājs nodrošina piegādātajām un uzstādītajām Precēm un darbiem  2 (divu) gadu garantiju 
pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 
4.2. Garantijas bojājumu novēršanai atvēlētais laiks: 5 (piecas) dienas no bojājumu konstatēšanas 
brīža. 
4.3. Piegādātājs var vienoties ar Pasūtītāju par ilgāku garantijas bojājumu novēršanas laiku, ja aizvieto 
bojāto Preci ar funkcionāli līdzīgu. 
4.4. Garantijas darbi tiek nodrošināti objektā, kurā Prece ir uzstādīta. Piegādātājs veic garantijas laikā 
Preces montāžas, demontāžas un transportēšanas pakalpojumus par saviem Līdzekļiem. 
4.5. Ja Preces darbaspēju nav iespējams atjaunot, par ko attiecīgi tiek sastādīts akts par Preces 
darbaspēju neatjaunojamību, Piegādātājs uz sava rēķina apmaina Preci pret jaunu un Līguma prasībām 
atbilstošu Preci 1 (viena) mēneša laikā no šajā punktā noteiktā akta par Preces darbaspēju 
neatjaunojamību sastādīšanas dienas.  
4.6. Ja Piegādātājs garantijas termiņā un Līgumā noteiktā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus 
un defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai 
personai. Piegādātājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas 
garantijas darbu neizpildes. 
4.7. Piegādātājs garantē, ka šajā termiņā Prece atbilst standartiem, normatīvajos aktos noteiktajām un 
vispārpieņemtajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti, saglabā drošumu un pilnīgas lietošanas 
īpašības. 
4.8. Piegādātāja tālrunis un e-pasts defektu vai neatbilstību paziņojumu pieņemšanai: 

4.8.1. tālrunis: XXXXX; 
4.8.2. e-pasts: XXXXX. 

4.9. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies vandālisma rezultātā. 
 

5. NEPĀRVARAMA VARA 
5.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai 
nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata 
dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un citus 
nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu 
darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas 
paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 
5.2.   Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto piegāžu  
izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos. 
5.3.   Gadījumā, ja piegādes izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pasūtītājam ir tiesības 
Līgumu izbeigt, par to informējot Piegādātāju. 
 

6. PUŠU ATBILDĪBA 
6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā 
gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. 
6.2. Ja Pasūtītājs nokavē šī Līguma 3.2.punktā noteikto apmaksas termiņu, tad Piegādātājam ir tiesības 
piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats vien procenta) apmērā no līgumcenas par katru 
nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. 
6.3. Ja Piegādātājs nokavē Līguma 2.1.punktā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņu, tad 
Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 (nulle komats vien procenta) apmērā no 
līgumcenas, par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. 
Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas. 
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību turpmākas izpildes. 
6.5. Piegādātājs ir atbildīgs Līguma izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai 
bezdarbības dēļ trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus. 
 

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas 
savas saistības. 
7.2. Grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie 
stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām. 
7.3. Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 
7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ja Piegādātājs kavē Līguma 2.1.punktā noteikto  
termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām. 
7.5.   Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes 
loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir 
pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā 
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valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja 
Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 
un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi. Šajā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecas) dienas iepriekš 
rakstiski brīdina Piegādātāju. 
7.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic apmaksu par kvalitatīvi izpildītu un ar nodošanas – 
pieņemšanas aktu pieņemtu Preci un darbiem.  
7.7. Ja līguma izbeigšanas brīdī saņemtais avanss ir lielāks par pieņemto Preci un darbu, tad 
Piegādātājs atmaksā Pasūtītājam starpību. 
 
 

8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 
8.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” tehniskais speciālists XXXXX tālr.:XXXXX; 
e-pasts: XXXXX. 
8.2. Piegādātāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: 
XXXXX, tālr.: XXXXX, e-pasts: XXXXX. 
8.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto 
kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puses par 
pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 
 

9. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI 
9.1. Puses apliecina, ka Līguma 8.sadaļā noteiktās Pušu atbildīgās personas ir informētas par to 
personas datu apstrādi, kas saistīts ar šī Līguma izpildi. 
9.2. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. 
9.3. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu 
laikā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonas paraksta tiesības, vadītāji vai kādi 
Līgumā minētie Puses rekvizīti, telefona, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses, pilnvarotie 
pārstāvji u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai 
Pusei. Noteikuma neizpildes gadījumā uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, 
lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 
9.5. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar 
šī Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.  
9.6. Šis Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem ir vienāds 
juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs. 
 
 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 
Pasūtītājs:                                        Izpildītājs: 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde  
“Komunālā pārvalde” 

SIA “VOLTS-1” 

Uliha iela 44, Liepāja, LV 3401 Saules iela 57, Ventspils, LV 3601 
NMR kods: 90010879256 Reģistrācijas Nr.: 51203003591 
Norēķinu konts Nr.XXXXX AS Luminor Bank 
AS SEB banka Konta Nr. XXXXX 
Bankas kods: UNLALV2X Bankas kods: NDEALV2X 

 
 
Vadītājs:                            J.Neimanis 

 
Valdes loceklis:                               I.Lisenko 

 


