
LĪGUMS Nr. 2018/5-1 

par individuālo aizsardzības līdzekļu izgatavošanu un piegādi 

 

 

Rēzeknē                                                                                           2018.gada 18.decembrī                                                      

 

Rēzeknes tehnikums,  nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009617187, juridiskā adrese: 

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604, tās direktores Benitas Virbules personā, kura darbojas 

saskaņā ar nolikumu, turpmāk līguma tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un  

SIA “Latwork”, reģistrācijas Nr. 41503056755, juridiskā adrese Telts iela 11-41, Daugavpils, 

LV-5422, tās valdes locekles direktores Guntas Siņevičas personām, kura rīkojas saskaņā ar 

sabiedrības statūtiem, turpmāk līguma tekstā saukts – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abas kopā 

sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, saskaņā ar Rēzeknes tehnikuma iepirkuma „Individuālo 

aizsardzības līdzekļu izgatavošana un piegāde” (iepirkums identifikācijas Nr. RT2018/5) 

rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, un vadoties 

no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pasūtījuma apņemas veikt individuālo aizsardzības 

līdzekļu izgatavošanu un piegādi Rēzeknes tehnikuma vajadzībām Līgumā noteiktajā laikā 

(turpmāk – Prece). 

1.2. Prece tiek izgatavota un piegādāta PASŪTĪTĀJA adresē:  Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-

4604, Kalna iela 4, Zilupe, LV-5751 (turpmāk – Objekti), atbilstoši Līguma noteikumiem 

un tehniskajai specifikācijai.  

1.3. PASŪTĪTĀJS līguma ietvaros veiks pasūtījumus atbilstoši savām vajadzībām, 

sasniedzamajiem rezultātiem un finanšu iespējām, iegādi veicot par IZPILDĪTĀJA 

tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītājām cenām, kas paliek nemainīgas visa līguma 

darbības laikā. 

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma cena ir 41999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi 

euro  un 99 centi) bez PVN, PVN 21% 8820,00EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit 

euro  un 00 centi) kopā ar PVN sastāda 50819,99 EUR (piecdesmit tūkstoši astoņi simti 

deviņpadsmit euro  un 99 centi), turpmāk tekstā Līguma summa. 

2.2. Norēķini par piegādāto izgatavoto un piegādāto Preci tiek veikti no Eiropas Savienības fondu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt kvalificēto profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba 

vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” projekta ,,Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" projekta 

Nr.8.5.1.0/16/I/001)  finanšu līdzekļiem. 

2.3. PASŪTĪTĀJS veic pavadzīmes apmaksu 100 % apmērā par Līguma noteikumiem atbilstošu 

Preci pēc tās piegādes 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pavadzīmes saņemšanas 

dienas, pārskaitījumu veicot uz Līgumā norādīto Pretendenta bankas norēķinu kontu. 

2.4. Līguma 2.1.punktā minētajā Līguma cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces 

piegādi, t.sk. transporta izmaksas.  

2.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek izmainīta piemērojamā PVN likme, Preces cena un 

Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. 

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis bankas pārskaitījumu uz 

IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. 

2.7. Pavadzīmē - rēķinā obligāti norādāms Līguma numurs un datums, projekta nosaukumu vai 

projekta vienošanās Nr. un kontu: LV32TREL215066802500B, tās apmaksas datumu, Preces 

nosaukums un skaits, maksājuma pamatsumma, pievienotās vērtības nodokļa likme, kā arī 

kopējā maksājuma summu,  kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus. 



3. LĪGUMA DARBĪBA UN IZPILDES KONTROLE 

3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

3.1.1. Līguma izpildes termiņš : 12 (divpadsmit) mēneši, vai līdz līgumsummas sasniegšanai, 

atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.. 

3.2. Prece ir uzskatāma par atbilstošu, kad Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu, 

kas ir par pamatu pavadzīmes izrakstīšanai. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības un pienākums pārbaudīt Preces kvalitāti un neparakstīt 

nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Prece ir neatbilstoša Līguma noteikumiem un 

PASŪTĪTĀJA vajadzībām. 

3.4. PASŪTĪTĀJA pārstāvis pēc neatbilstību un/vai trūkumu konstatēšanas sastāda aktu par 

konstatētajām neatbilstībām un/vai trūkumiem. 

3.5. IZPILDĪTĀJAM Preces trūkumu novēršana ir jāveic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas un Pasūtītāja telefoniski 

veikta izsaukuma. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1.PASŪTĪTĀJA saistības : 

4.1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod IZPILDĪTĀJAM Preces piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.1.2. PASŪTĪTĀJS samaksā par kvalitatīvu un noteiktajos termiņos izgatavotu un piegādātu 

Preci Nolikuma noteikumos un Līgumā noteiktajā kārtībā; 

4.1.3. PASŪTĪTĀJS sniedz IZPILDĪTĀJAM visu informāciju (izmērus pēc kopēja saraksta, 

u.c.), kas nepieciešama, lai IZPILDĪTĀJS varētu veikt kvalitatīvu Preces izgatavošanu un 

piegādi.  

4.2.PASŪTĪTĀJA kontaktpersona šī Līguma izpildē: 

4.2.1. _____________ – iepirkumu speciālists, tālr.: ____________, e-pasts: 

liga.murane@rezeknestehnikums.lv. 

4.3.IZPILDĪTĀJA saistības : 

4.3.1. ar saviem resursiem sniedz Līguma noteikumiem atbilstošas Preces izgatavošanu un 

piegādi no pasūtījuma saņemšanas 20 (divdesmit) dienu laikā, kā arī ievēro Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas attiecināmas uz konkrētā Līguma 

izpildi; 

4.3.2. Līgumā noteiktā kārtībā novērš konstatētos trūkumus ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas un Pasūtītāja telefoniski 

veikta izsaukuma; 

4.3.3. nedrīkst nodot tam ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām un izmantot to 

komerciālos nolūkos; 

4.4.IZPILDĪTĀJA kontaktpersona šī Līguma izpildē: 

4.4.1. ___________ – komercdirektore; tālr.:__________, e-pasta adrese: latwork@inbox.lv. 

5. GARANTIJAS 

5.1. IZPILDĪTĀJS garantē savlaicīgu Līgumā noteikto Preces izgatavošanu un piegādi. 

5.2. Uz darba un materiālu garantijas saistībām neattiecas mehāniski vai citi bojājumi, kas 

radušies neuzmanības, stihiskas nelaimes, kā arī ļaunprātīgu darbību rezultātā. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Ja IZPILDĪTĀJS nav novērsis 3.5.punktā minētajā termiņā konstatētās neatbilstības un/vai 

trūkumus, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas 

no procenta) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no Līguma summas.   

6.2. Ja IZPILDĪTĀJS nepiegādā Preci Līguma 4.3.1.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no kopējās 

Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 

summas. 



6.3. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par kvalitatīvu Preces piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā, 

tad tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā 

no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no Līguma summas. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi 

iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja 

Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no 

šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti 

attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši 

Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. 

7.2. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir 

ārpus līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu 

no līdzējiem veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis 

iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. 

7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstami notikumu: 

7.3.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

7.3.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

7.3.3. kas nav radies Pušu vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; 

7.3.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

7.4. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju 

ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai 

rūpībai nav bijis iespējams novērst. 

7.5. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās 

dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot 

otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 
8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot IZPILDĪTĀJAM rakstisku 

paziņojumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos: 

8.2. IZPILDĪTĀJA piegādātā Prece neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt 

novērsta Līgumā paredzētajā termiņā; 

8.3. IZPILDĪTĀJS Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

8.4. IZPILDĪTĀJS Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību; 

8.5. ir pasludināts IZPILDĪTĀJA maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai 

liegs piegādātājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi 

ietekmē pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma; 

8.6. IZPILDĪTĀJS pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

8.7. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM nodarījis zaudējumus; 

8.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar PASŪTĪTĀJA darbību vai 

bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 

vairāk nekā 25 % apmērā no Līguma summas. 

8.9. IZPILDĪTĀJS ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja IZPILDĪTĀJS nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

8.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu 

pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma 

izmaksu korekcija 100 % apmērā; 

8.11. ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda 

prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ PASŪTĪTĀJAM ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu 

finanšu instrumenta finansējums, ko PASŪTĪTĀJS gribēja izmantot līgumā paredzēto 

maksājuma saistību segšanai. 



8.12. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, 

iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats 

Līguma atcelšanai no IZPILDĪTĀJA puses. 

8.13. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar to, Puses 

risina pārrunu ceļā ar iespēju panākt vienošanos. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad 

domstarpības risināmas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

8.14. Puses var izbeigt Līgumu pirms tā darbības termiņa beigām, savstarpēji rakstveidā par to 

vienojoties. 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu 

rekvizītu izmaiņām. 

9.2.  Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros ar 1.pielikumu uz 34 

(trīsdesmit četrām) lapām ar vienādu juridisku spēku, katrai no pusēm pa vienam 

eksemplāram. 

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS  IZPILDĪTĀJS 

 Rēzeknes tehnikums SIA “Latwork” 

Reģistrācijas Nr. 90009617187 44103017158 

Juridiskā adrese Varoņu iela 11a Rēzekne, LV-

4604 

Telts iela 11-41, Daugavpils, LV-

5422 

Pasta adrese Varoņu iela 11a Rēzekne, LV-

4604 

Stacijas iela 129J, Daugavpils, 

LV-5401 

Banka, kods: Valsts kase, TRELLV22, Swedbank A/S, HABALV22 

Konta nr. LV32TREL215066802500B LV76HABA0551031455555 

Tālrunis 

Fakss 

+371 64633664 

 +371 64632665 

Tālr. +371 65449688 

Fax.  +371 65449688 

E-pasts pasts@rezeknestehnikums.lv  latwork@inbox.lv  

11. Pušu paraksti 

Pasūtītājs  Izpildītājs 

       

Direktore ____________Benita Virbule Valdes locekle, direktore _______Gunta Siņeviča   

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)    (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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