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LĪGUMS Nr._____ 
Biroja m ēbeļu piegāde Latgales plānošanas reģiona vajadzībām 

 

Rīgā,        2015.gada 4.februārī     

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- Pasūtītājs), administrācijas 
vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas 
reģiona Nolikumu, no vienas puses, un 
 
UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI” , reģistrācijas Nr.126125058, Antakalnio iela 134-7, 
Vi ļņas pils., Viļņas pils.pašv., Lietuva, Aigara Kalviša personā, kurš darbojas uz pilnvaras 
pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs), no otras puses, 
saskaņā ar publiskā iepirkuma „Biroja mēbeļu piegāde Latgales plānošanas reģiona 
vajadzībām” Nr. LPR/2014/20, (turpmāk tekstā - iepirkums) rezultātiem,  
 
noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums): 
 
 

1. L īguma priekšmets 
 

Piegādātājs veic biroja mēbeļu (turpmāk – Prece) piegādi Latgales plānošanas reģiona 
vajadzībām saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 
 

2. Līguma summa un norēķinu kārt ība 
 

2.1. Līguma kopējā summa bez PVN ir EUR 2746,91 (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit 
seši euro, 91 cents). 
2.2. Līguma kopējā summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, 
transporta izdevumiem, montāžu, uzstādīšanu, garantijām, trūkumu un nepilnību novēršanu, 
nodokļiem, nodevām un nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām personām un citas ar 
Līguma izpildi saistītas izmaksas.  
2.3. Pasūtītājs par saņemto Preci veic samaksu ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto 
bankas norēķina kontu saskaņā ar Līguma 2. pielikumā noteiktām cenām 15 (piecpadsmit) 
dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusēja parakstīšanas un pavadzīmes 
saņemšanas. 
 

3. Preces piegādes kārt ība 
 

3.1. Piegādātājs veic Preces piegādi uz Pasūtītāja norādīto adresi Rīgas pilsētas 
administratīvās teritorijas robežās. 
3.2. Prece tiek piegādāta Pasūtītājam 50 (piecdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas 
dienas. Gadījumā, ja Prece tiek piegādāta vai visi tās trūkumi tiek novērsti vēlāk, Pasūtītājs ir 
tiesīgs to nepieņemt. Mēbeļu krāsas tonis un spīdums pirms piegādes Piegādātājam jāsaskaņo 
ar Pasūtītāju. 
3.3. Piegādājot mēbeles, Piegādātājs nodrošina arī to montāžu un uzstādīšanu.  
3.4. Pasūtītājs pārbauda Preces kvalitāti, tās atbilstību Līgumā un tā 1.pielikumā norādītajām 
prasībām un atbilstības gadījumā tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 
3.5. Konstatējot saņemtās Preces neatbilstību Līgumā, tā 1.pielikumā prasībām (kvalitātes, 
kvantitātes u.c. neatbilstības), Pasūtītājs neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu, kamēr 
netiks novērsti visi trūkumi.  
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3.6. Neatbilstošas Preces piegādes gadījumā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš visus 
trūkumus.  
3.7. Pasūtītājs apmaksā tikai piegādāto Preci, kas atbilst Līguma un tā 1.pielikuma 
noteikumiem un par kuru ir abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 
3.8. Piegādātājs visām piegādātajām mēbelēm nodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu 
garantiju no pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
3.9. Precei ir jābūt jaunai (nelietotai), bez jebkādiem bojājumiem, trūkumiem un lietotāju 
veselībai drošai. 
 

4. Pušu atbildība 
 
4.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.2.apakšpunktā minēto Preces piegādes termiņu tas maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitās daļas) apmērā no Līguma 
2.1.apakšpuntā paredzētās Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 
10% no Līguma 2.1.apakšpuntā norādītās Līguma kopējās summas. Termiņš līdz visu 
trūkumu novēršanai saskaņā ar Līguma 3.6.apakšpunktu tiek uzskatīts par piegādes kavējumu. 
4.2. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi 
ir radušies to darbības vai bezdarbības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti 
pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī 
cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem. 
4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes. 
 

 
5. Līguma darbības termiņš 

 
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līguma parakstīšanas datums norādīts 
Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī. 
5.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
5.3. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš 
rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.  
 

 
6. Pasūtījuma konfidencialitāte 

 
 Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma 
rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai 
publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.  
 

7. Nepārvarama vara 
 

7.1.  Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību 
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma 
parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda 
nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas 
katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un 
karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju 
pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās 
kontroles robežās).  
7.2.  Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to 
otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un, ja tas ir 
iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur 
minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.  
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7.3.  Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir 
tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 
(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt 
zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. 
 

8. Citi noteikumi 
 

8.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas 
iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējusi starp Pusēm līdz Līguma 
parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu. 
8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot 
Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
8.3. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta 
tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, 
e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse 
neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas 
saistības, izmantojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.  
8.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai 
vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēka un tā 
noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu 
iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 
8.5. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina 
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks risināts tiesā Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
8.6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
8.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Līguma 
grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa. 
8.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no 
tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 
8.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām, tajā skaitā 1.pielikums uz 3 
(trīs) lapām, 2.pielikums uz 1 (vienas) lapas, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgums 
ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem 
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9. Pušu rekvizīti 
Pasūtītājs: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV55TREL9580540000000 

 Piegādātājs: 
UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI”  
Reģ. Nr. 126125058 
Antakalnio iela 134-7, Viļņas pils., Viļņas 
pils.pašv., Lietuva 
Banka: AB Šiauliu bankas 
Kods: 71803 
Konts: LT387180300018070104 
 
 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 Pilnvarotā persona 
 
_______________________________ 

               /Iveta Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /Aigars Kalvišs/ 
z.v. 
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Līguma Nr.____ 
1.pielikums 

 
Tehniskā specifikācija 

 
Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- Pasūtītājs), administrācijas 
vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas 
reģiona Nolikumu, no vienas puses, un 
 
UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI” , reģistrācijas Nr.126125058, Antakalnio iela 134-7, 
Vi ļņas pils., Viļņas pils.pašv., Lietuva, Aigara Kalviša personā, kurš darbojas uz pilnvaras 
pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs), no otras puses, vienojās par šādu tehnisko 
specifikāciju: 
 
Nr.
p.k
. 

Pozīcija Apraksts, attēls 

1. 
Galds 

Daudzums- 1 gab. 

Izmēri: 900x700x740mm; 
Materiāls: galda virsma 25 mm laminēta kokskaidu plātne 
(LKSP) ar 2 mm sintētisko terpolimēra malu (PVC), pārējie 
galda konstruktīvie elementi 18 mm LKSP ar PVC malu; 
Korpusa un virsmas krāsa: balta (W1003G Pfleiderer).  
 
 
 
 
 
 

2. 
Dokumentu 

skapis 
Daudzums- 1 gab. 

Izmēri:600x400x1120mm; 
Materiāls: 18 mm laminēta kokskaidu plātne (LKSP) ar 2 mm 
sintētisko terpolimēra malu (PVC); 
Korpusa krāsa: pelēka (U2101 Pfleiderer); 
Fasādes krāsa: balta (W1003G Pfleiderer). 
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3. Žurn ālu galdiņš 
Daudzums- 1 gab. 

Ovāla galda virsma; 
Izmēri:800x1200x520mm; 
Virsmas materiāls: 25 mm laminēta kokskaidu plātne (LKSP) 
ar 2 mm sintētisko terpolimēra malu (PVC); 
Virsmas krāsa: balta (W1003G Pfleiderer); 
Bāze: metāla, balta (PEDRALI 4393). 
 
 
 
 
 
 

4. 
M īkstais krēsls 

Daudzums- 3 gab. 

Izmēri: kopējais augstums 840 mm, kopējais platums 790 mm, 
kopējais dziļums 840 mm,  
sēdvietas augstums 440 mm, sēdvietas dziļums 580 mm. 
Materiāls: atzveltne un sēdvieta apvilkta ar degšanu kavējošo 
mākslīgo ādu; mākslīgās ādas nodilumizturība pēc Martindeila 
vai ekvivalentas metodes ir vismaz 250 000 cikli +/- 20%. 
Piedāvājumam jāpievieno dokuments, kas apliecina krēsla 
ražošanā izmantotās mākslīgās ādas nodilumizturības atbilstību 
noteiktajām prasībām. 
Mīkstā krēsla sēdvietas un atzveltnes pildījuma blīvums ir 
vismaz 35 kg/m3. 
Mīkstajam krēslam ir jābūt 4 metāla liektas formas kājām 
pelēkā krāsā. 
Mīkstā krēsla svars: līdz 35 kg. 
Piedāvājumam jāpievieno apdares materiāla pāraugu bildes 
vismaz 3 dažādās krāsās, viena no kurām ir zaļa. 
Mīkstajiem krēsliem jābūt vienā stilā un krāsā ar dīvānu. 
 

 
 

5. Dīvāns 
Daudzums- 1 gab. 

Izmēri: kopējais augstums 840 mm, kopējais platums 2070 mm, 
kopējais dziļums 840 mm,  
sēdvietas augstums 440 mm, sēdvietas dziļums 580 mm. 
Materiāls: atzveltne un sēdvieta apvilkta ar degšanu kavējošo 
mākslīgo ādu; mākslīgās ādas nodilumizturība pēc Martindeila 
vai ekvivalentas metodes ir vismaz 250 000 cikli +/- 20%. 
Piedāvājumam jāpievieno dokuments, kas apliecina dīvāna 
ražošanā izmantotās mākslīgās ādas nodilumizturības atbilstību 
noteiktajām prasībām. 
Dīvāna sēdvietas un atzveltnes pildījuma blīvumam ir jābūt 
vismaz 35 kg/m3. 
Dīvānam ir jābūt 4 metāla liektas formas kājām pelēkā krāsā. 
Dīvāna svars: līdz 65 kg. 
Piedāvājumam jāpievieno apdares materiāla pāraugu bildes 
vismaz 3 dažādās krāsās, viena no kurām ir zaļa. 
Dīvānam ir jābūt vienā stilā un krāsā ar mīkstajiem krēsliem. 
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Pušu paraksti 
 

Pasūtītājs: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV55TREL9580540000000 

 Piegādātājs: 
UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI”  
Reģ. Nr. 126125058 
Antakalnio iela 134-7, Viļņas pils., Viļņas 
pils.pašv., Lietuva 
Banka: AB Šiauliu bankas 
Kods: 71803 
Konts: LT387180300018070104 
 
 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 Pilnvarotā persona 
 
_______________________________ 

               /Iveta Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /Aigars Kalvišs/ 
z.v. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Biroja kr ēsls 
Daudzums- 3 gab. 

Izmēri: kopējais augstums 970-1140 mm, kopējais platums 
680mm, kopējais dziļums 670 mm,  
sēdvietas augstums 460-560 mm, roku balstu augstums 210 
mm. 
Atzveltne un sēdvieta apvilkta ar pelēku audumu, kuras 
nodilumizturība pēc Martindeila vai ekvivalentas metodes ir 
vismaz 100 000 cikli +/- 20%. 
Krēsla pildījuma blīvums ir vismaz 75 kg/m3.  
Krēslam ir jābūt piecstaru melnai bāzei uz riteņiem. Krēslam 
jābūt aprīkotam ar mehānismu, kas nodrošina sēdekļa augstuma 
un atzveltnes augstuma  
regulēšanu.  
Krēsla svars: līdz 15 kg. 
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Līguma Nr.____ 
2.pielikums 

Cenas 
 

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- Pasūtītājs), administrācijas 
vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas 
reģiona Nolikumu, no vienas puses, un 

 
UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI” , reģistrācijas Nr.126125058, Antakalnio iela 134-7, 
Vi ļņas pils., Viļņas pils.pašv., Lietuva, Aigara Kalviša personā, kurš darbojas uz pilnvaras 
pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs), no otras puses, vienojas par šādām cenām: 
 

Nr.p.
k.  

Cena EUR 
(bez PVN) par 

1 gab. 
Skaits 

Cena EUR 
(bez PVN) 

kopā 

1. Galds  1  

2. Dokumentu skapis  1  

3. Žurnālu galdiņš  1  

4. Mīkstais krēsls  3  

5. Dīvāns  1  

6. Biroja krēsls  3  

Summa EUR (bez PVN) pavisam kopā  2 746,91 

 
Pušu paraksti 

 
Pasūtītājs: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV55TREL9580540000000 

 Piegādātājs: 
UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI”  
Reģ. Nr. 126125058 
Antakalnio iela 134-7, Viļņas pils., Viļņas 
pils.pašv., Lietuva 
Banka: AB Šiauliu bankas 
Kods: 71803 
Konts: LT387180300018070104 
 
 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 Pilnvarotā persona 
 
_______________________________ 

               /Iveta Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /Aigars Kalvišs/ 
z.v. 

 


