
 
 

 
LĪGUMS Nr. 

Par Mazās skatuves apgaismošanas dimmeru iegādi 
 
Rīgā, 2015. gada 3.jūlij ā 
  
SIA „Komp ānija NA” , vienotais reģistrācijas numurs: 40103125338, juridiskā adrese: 
Lambertu iela 9, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, (turpmāk – Pārdevējs ), kuras vārdā 
saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Aldis Janevics, no vienas puses, un VSIA 
„Dailes teātris ”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003783138, juridiskā adrese: Brīvības iela 
75 (turpmāk – Pircējs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas direktors Andris Vītols, no otras 
puses,  
turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse,  
 
pamatojoties uz VSIA „Dailes teātris” iepirkuma „Mazās skatuves apgaismošanas dimmeru 
iegāde” (identifikācijas numurs: DT 2015/20) iepirkuma komisijas 2015.gada 2.jūlija protokola 
lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN L ĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA 
 
1.1.  Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Mazās skatuves apgaismošanas dimmerus 

(turpmāk – Prece).  
1.2.  Preces specifikācija noteikta Līguma pielikumā, saskaņā ar Pārdevēja 2015.gada 29.jūnija 

iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums). 
1.3.  Preces cena noteiktas Līguma pielikumā, saskaņā ar Pārdevēja Piedāvājumu. Cenā 

iekļautas visas Preces izmaksas, kas saistītas ar piegādi, nodokļiem, nodevām un citām 
izmaksām. 

1.4. Līguma kopējā summa sastāda EUR 20659,12 (divdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit 
deviņi euro 12 centi) bez PVN. 

 
2. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN KONTAKTPERSONAS 

 
2.1. Pircējs: 
2.1.1. var pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas; 
2.1.2. veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvas Preces apmaksu Līgumā noteiktajā 

kārtībā; 
2.1.3. kontaktpersona: Harijs Zālītis, tālr. 26321061, e-pasts: harijs@dailesteatris.lv. 

2.2.  Pārdevējs: 
2.2.1.piegādā Preci līdz 03.08.2015;  
2.2.2.nodrošina Preces piegādi iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret 

iespējamajiem bojājumiem, to transportējot; 
2.2.3.nodrošina Preces kvalitātes atbilstību iepirkuma prasībām un Preces ražotāja noteikumiem; 
2.2.4.piegādā Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā; 
2.2.5.par pasūtījuma pieņemšanu un koordinēšanu atbildīgā kontaktpersona no Pārdevēja puses ir 
Jānis Urlovskis, tālr.67801111, m.t. 26586760, e-pasts: janiss@na.lv. 
 
 
 
 



 
 
 

3. PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 
 
3.1.  Pārdevējs piegādā Pircējam Preci ar savu transportu līdz Pircēja norādītajai adresei - 

Brīvības iela 75, Rīga. 
3.2.  Pircēja kontaktpersona saskaņo telefoniski ar Pārdevēja kontaktpersonu Preces 

piegādāšanas laiku. 
3.3. Pārdevējs Preces pavaddokumentos norāda Preces nosaukumu, daudzumu un cenu. 
3.4. Preces piegādes fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot preču pavadzīmi 

rēķinu. 
3.5.  Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci Pircējs rakstveidā 

paziņo Pārdevējam 5 (piecu) dienu laikā pēc preču pavadzīmes rēķina abpusējas 
parakstīšanas dienas, uzaicinot Pārdevēju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām 
neatbilstībām (turpmāk – Akts). Pārdevējam pēc paziņojuma saņemšanas 24 (divdesmit 
četru) stundu laikā jāierodas Pircēja norādītajā Preces atrašanās vietā. Pārdevēja 
neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt aktu bez Pārdevēja piedalīšanās. 

3.6. Pārdevējam jānomaina nekvalitatīvā vai Līguma noteikumiem neatbilstošā Prece pret 
kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem 5 (piecu) dienu laikā pēc akta sastādīšanas. 

3.7.  Pircējs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces 
pieņemšanas, ja Pārdevējs nerīkojas Līguma 3.5. vai 3.6.punktā noteiktajā kārtībā. 

 
 

4. PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJA 
 
4.1.  Precei jāatbilst Līguma, Nolikuma un Preces ražotāja noteikumiem. 
4.2.  Pārdevējs nodrošina Precei 2(divu) gadu garantiju no Preces pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas, t.sk. 24 stundu un 7 dienu nedēļā autorizēto pilno servisu un bojājuma vai 
remonta laikā 1 stundas laikā aizvietošanu ar analogu. 

 
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 
5.1.  Samaksa par piegādāto Preci tiek veikta EUR (euro) ar pārskaitījumu Pārdevēja bankas 

kontā, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu preču pavadzīmi rēķinu. 
5.2.  Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis maksājumu par Preci uz 

Pārdevēja norēķinu kontu kredītiestādē. 
5.3.  Pircējs veic apmaksu par Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi 5 (piecu) dienu 

laikā pēc preču pavadzīmes rēķina abpusējas parakstīšanas dienas un Preces pieņemšanas – 
nodošanas akta parakstīšanas. 

5.4.  Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līguma 
noteiktajā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek 5 (piecu) dienu laikā pēc 
tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem. 

6. PUŠU MANTISKĀ ATBILD ĪBA 
 
6.1.  Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces piegādes gadījumā Pārdevēja 

pienākums ir veikt atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces 
piegādi uz sava rēķina. 



6.2. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā līgumsodu 
0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru 
nokavēto dienu, pamatojoties uz Pircēja sastādītu rēķinu. 

6.3.  Ja Pircējs neveic Preces apmaksu Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā 
Pārdevējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no savlaicīgi 
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz Pārdevēja sastādītu 
rēķinu. 

6.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 
 
 

7. NEPĀRVARAMA VARA 
 
7.1.  Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja tā ir saistīta ar 

nepārvaramas varas apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas.  
7.2.  Ar nepārvaramiem varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), 

valdības izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no pusēm pilnīgi 
neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, 
ne novērst. 

7.3.  Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos Puse, kas ir atsaukusies uz 
šādiem apstākļiem, 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei, iesniedzot attiecīgus 
pierādījumus, kas apliecina un pierāda šādu apstākļu iestāšanos vai to izbeigšanos, kā arī 
to, ka Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus. Nesavlaicīga paziņojuma 
gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību izpildes. 

7.4.  Gadījumā, ja iestājas Līguma 7.2.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā 
noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas 
varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām. 

7.5.  Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, 
Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 
(piecas) dienas iepriekš. 

 
 

8. STRĪDU IZSKAT ĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 
 
8.1.  Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt 

rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse 
uzskata par pārkāptu. 

8.2.  Līguma izpildes gaitā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma līgumu un 
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma. 

8.3.  Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, 
Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad 
domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā. 

8.4.  Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pārdevēja piekrišanas šādos 
gadījumos: 

8.4.1. saskaņā ar Līguma 7.5.punktā noteikto; 
8.4.2. ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā;  
8.4.3. ja Pārdevējs atkārtoti piegādā nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, 

par ko sastādīti attiecīgi Pušu parakstīti akti. 
8.6.  Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pircēja piekrišanas, ja Pircējs 

neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.  
 
 



 
 
 

9. CITI NOTEIKUMI 
 
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
9.2. Līgums ir spēkā līdz visu saistību izpildei. 
9.3.  Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski un ir spēkā no to visu 

eksemplāru parakstīšanas brīža. 
9.4. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas sastādītie Līguma grozījumi 

vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 9.3.punkta noteikumus, ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa. 

9.5. Puses 3 (trīs) dienu laikā informē viena otru par adreses, kontaktpersonas, bankas rēķinu 
vai citu rekvizītu izmaiņām. 

9.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6(sešām) lapām, no kurām 4(četras) lapas aizņem 
Līguma teksts un 2(divas) lapas tam pievienotais pielikums, 2(divos) eksemplāros ar 
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja. 

 
 

10. Pušu rekvizīti un paraksti: 
 

Pircējs: 
VSIA „Dailes teātris” 
Reģ. Nr. LV40003783138 
Juridiskā adrese: Brīvības iela 75 
Rīga, LV-1001 
Banka: AS Swedbank 
Bankas kods: HABALV22 
Konts: LV49HABA00014010537 
Tālrunis: 67270463, fakss: 67316676 

VSIA „Dailes teātris” 

direktors 
 
_________________________ A.Vītols 
 
z.v. 
 
2015.gada 3.jūlijs 

Pārdevējs: 
SIA „Komp ānija NA”  
Reģ. Nr. LV40103125338 
Juridiskā un faktiskā adrese: 
Lambertu iela 9, Mārupe, 
Mārupes novads, LV-2167 
Bankas kods: RIKOLV2X 
Konts: LV46RIKO0002930154228 
Tālrunis: 67801111, fakss: 67556505 

SIA „Kompānija NA” 

valdes priekšsēdētājs 
 
_________________________ A. Janevics 
 
z.v. 
 
2015.gada 3.jūlijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pielikums līgumam starp VSIA „Dailes teātris” 
un SIA „Kompānija NA” par Mazās skatuves 
apgaismošanas dimmeru iegādi un piegādi 

 
Preces specifikācija un cena 

 
 

N.p.k. 
IEK ĀRTA 

(NOSAUKUMS) TEHNISK Ā SPECIFIKĀCIJA (APRAKSTS)* 

1. Dimmeris (jaudas regulators), 19 collu statnes stiprin ājuma izpild ījumā  

Regulējamo kanālu skaits: 12 

Regulējamās slodzes nominālā jauda: ne mazāk kā 2,0kW 

Regulējamās slodzes maksimālā jauda: ne mazāk kā 4,0kW 

Darbības režīmi: "Chase" un "Test" (Chase - kontrole ar DMX protokola palīdzību, Test - 
kontrole no iebūvēta vadības paneļa) 
Iestādījumi (manuāli uzstādāmi ierobežojumi): "Preheat" - priekškvēles uzstādīšana robežās 
no 0-15% un "Limit" - maksimālās izejas jaudas uzstādīšana robežās no 50-100% 
Barošanas tīkla spriegums: 180-380V, 50-60Hz 

Barošanas sprieguma pieslēguma shēma: TN-S (L1+L2+L3+N+PE) 

Barošanas pieslēgums: 1,5m kabelis H07RN-F 5G10mm² ar CEE 63A 3P+N+PE spraudni 

Regulējamās slodzes pieslēgvietas: SOCAPEX tipa 19pin pieslēgvietas - 4 gab. 

Pārsprieguma aizsardzība: slodze tiek atslēgta, ja tīkla spriegums palielinās virs 285V 

Kanālu individuālā aizsardzība: 16A C līknes automātslēdzis katram kanālam 

Dzesēšana: piespiedu dzesēšana ar ventilatoriem 

Vadības signāls: DMX512 

Vadības (DMX) signāla pieslēgvietas IN/OUT: XLR3 tipa, ar sudrabotiem kontaktiem 

Darba temperatūra: -20°C - +40°C 

Garantijas laiks, ne mazāks kā 2 gadi 
 

2. Dimmeris (jaudas regulators), sienas stiprinājuma izpild ījumā 

Regulējamo kanālu skaits: 24 

Regulējamās slodzes nominālā jauda: ne mazāk kā 1,0kW 

Regulējamās slodzes maksimālā jauda: ne mazāk kā 2,0kW 

Darbības režīmi: "Chase" un "Test" (Chase - kontrole ar DMX protokola palīdzību, Test - 
kontrole no iebūvēta vadības paneļa 
Iestādījumi (manuāli uzstādāmi ierobežojumi): "Preheat" - priekškvēles uzstādīšana robežās 
no 0-15% un "Limit" - maksimālās izejas jaudas uzstādīšana robežās no 50-100% 
Barošanas tīkla spriegums: 180-380V, 50-60Hz 

Barošanas sprieguma pieslēguma shēma: TN-S (L1+L2+L3+N+PE) 

Barošanas pieslēgums: spailes 35mm² 

Regulējamās slodzes pieslēgums: katram kanālam individuālas spailes L un N, kopēja PE, 



4mm² 

Pārsprieguma aizsardzība: slodze tiek atslēgta, ja tīkla spriegums palielinās virs 285V 

Kanālu individuālā aizsardzība: 13A C līknes automātslēdzis katram kanālam 

Dzesēšana: piespiedu dzesēšana ar ventilatoriem 

Vadības signāls: DMX512 

Vadības (DMX) signāla pieslēgvietas IN/OUT: XLR3 tipa, ar sudrabotiem kontaktiem 

Darba temperatūra: -20°C - +40°C 

 
* - 2 gadu garantija un apkalpošana, t.sk. 24 stundu un 7 dienu nedēļā autorizētais pilnais serviss 
un bojājuma vai remonta laikā 1 stundu laikā aizvietošana ar analogu. 

 
 
Pircējs:        Pārdevējs:  
  

___________________      _______________________ 
       (A.Vītols)         (A.Janevics) 

 


