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LĪGUMS Nr. ______ 
par ūdens patēriņa skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas 

aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu 
 

Rīgā 2021.gada __ ._____________  
 

Dzīvojamās mājas Ieriķu ielas 29, Rīgā īpašnieki, kuru vārdā rīkojas mājas pārvaldnieks  AS 
„Rīgas namu apsaimniekotājs”, reģistrācijas Nr. 50003748651, (turpmāk –Pasūtītājs) kura vārdā uz 
__________________ pamata rīkojas   ____________________, no vienas puses, un 

_______________________________________, reģistrācijas Nr._____________, (turpmāk 
–Izpildītājs), kura vārdā uz __________________ pamata rīkojas   ____________________, no 
otras puses, abi kopā saukti kā Puses, katrs atsevišķi – Puse,  
 
pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā darbu izpildītāju atlases procedūras „Ūdens patēriņa skaitītāju 
nomaiņa un uzstādīšana AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” pārvaldītajā daudzdzīvokļu mājā Ieriķu 
ielā 29”, (turpmāk –Iepirkums) rezultātu, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk –Līgums): 

1. L īguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pērk un Izpildītājs pārdod, piegādā un uzstāda ūdens patēriņa skaitītājus ar  
iespēju uzstādīt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmu (turpmāk 
– Prece un/vai Pakalpojums) dzīvojamā mājā Ieriķu iela 29, Rīgā. 

1.2. Pasūtītājs pērk un Izpildītājs pārdod, piegādā un uzstāda ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu 
attālinātas nolasīšanas sistēmu, par ko Puses vienojas atsevišķi. 

1.3. Izpildītājs nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas 
apkalpošanu, rādījumu nolasīšanu un nodošanu Pasūtītājam, par ko Puses vienojas 
atsevišķi. 

1.4. Preces piegāde un Pakalpojuma sniegšana notiek saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, kā 
arī saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kas attiecas uz Preces piegādi un 
Pakalpojuma sniegšanu, ievērojot Pasūtītāja norādījumus. 

1.5. Preces un Pakalpojuma apraksts, cenas un piegādes noteikumi noteikti saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Izpildītāja tehnisko (Līguma 2.pielikums) un finanšu 
piedāvājumu (Līguma3.pielikums) Iepirkumā. 

2. L īguma summa, Preces un Pakalpojuma cena 

2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN) ir līdz______EUR 
(_________ euro un ____centi). Līguma summa ar PVN ir līdz ____EUR(_____ euro un 
____ centi), tajā skaitā PVN ir _____EUR (______euro un ____ centi). Līguma darbības 
laikā Līguma summu nedrīkst pārsniegt. 

2.2. Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu Līguma summu bez PVN. 
2.3. Preces un Pakalpojuma cenas norādītas Līguma 3.pielikumā „Finanšu piedāvājums”. 
2.4. Preces un Pakalpojuma cenā ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas 

(materiāli un nepieciešami darbi, kas nav minēti tehniskajā specifikācijā, bet bez kuru 
veikšanas nebūtu iespējama Preces un Pakalpojuma tehnoloģiski pareiza un spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša piegāde un uzstādīšana), speciālistu atalgojums, 
kā arī visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kā arī visi  iespējamieriski, kas saistīti ar 
tirgus cenu svārstībām Līguma darbības laikā.  

2.5. Izpildītājs Preces un/ vai Pakalpojuma cenu nedrīkst paaugstināt Līguma darbības laikā, 
izņemot gadījumu, ja mainās valsts nodokļu un/vai nodevu likme, ar ko tiek aplikta Prece 
un/ vai Pakalpojums. Izpildītājam Preces un/vai Pakalpojuma cenas paaugstināšana iepriekš 
rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

3. Apmaksas kārt ība 
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3.1. Pasūtītājs/dzīvokļa īpašnieks veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un 
normatīvajiem aktiem atbilstoši piegādātu un uzstādītu Preci un/vai sniegtu Pakalpojumu 
sekojošā kārtībā: 

3.1.1. Dzīvokļu īpašumos uzstādīto/nomainīto skaitītāju un izpildīto darbu apmaksu 
Izpildītājam veic dzīvokļa īpašnieks, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstīto rēķinu, 
Pakalpojumu sniegšanas dienā; 

3.1.2. Pēc dzīvokļa īpašnieka pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums nodrošināt dzīvokļa 
īpašniekam iespēju  samaksu veikt pa daļām, līdz 6 (sešiem) mēnešiem bez procentiem, 
noslēdzot attiecīgu vienošanos ar Izpildītāju; 

3.1.3. Par dzīvojamās mājas kopējo ūdens skaitītāju uzstādīšanu/nomaiņu vai citiem 
Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem, vai piegādāto Preci Pasūtītājs veic samaksu 
Izpildītājam, saskaņā ar Līguma noteikumiem,  10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 
Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.  

3.2. Izpildītājs rēķinā norāda Līguma numuru, datumu, sniegto Pakalpojumu vai piegādātās un 
uzstādītās Preces daudzumu (abonentu skaitu), adresi, kurā sniegts Pakalpojums vai 
uzstādīta Prece. Rēķinam Izpildītājs pievieno:   

3.2.1. abpusēji apstiprinātu Preces nodošanas – pieņemšanas aktu; 
3.2.2. visus ar Preces piegādi, uzstādīšanu un Pakalpojuma sniegšanu saistītos dokumentus 

(instrukcijas, tehniskās pases, sistēmu instrukcijas latviešu valodā, lietotāju 
rokasgrāmatas latviešu valodā, skaitītāju un nolasīšanas ierīču tehniskie apraksti 
latviešu valodā u.tml.); 

3.2.3. nolasīto datu izdrukas par katru abonentu (dzīvokli), ja tādi ir. 
3.3. Izpildītājs, izrakstot rēķinu, piemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un apmērā. 
3.4. Izpildītājs rēķinus un citus attaisnojošos dokumentus iesniedz personīgi Pasūtītājam Gogoļa 

ielā 5 vai nosūta elektroniskā veidā uz elektroniskā pasta adresi: info@rna.lv.  
3.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz 

Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. 
3.6. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko ir sastādīts 

akts par konstatētajām neatbilstībām, apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu 
laika periodu, kādā tiek novērsti aktā norādītie trūkumi. 

4. Preces pasūtīšanas, piegādes un pieņemšanas kārt ība 

4.1. Pasūtītājs pieprasa Preci un/vai Pakalpojumu pēc nepieciešamības, nosūtot Izpildītājam 
pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) uz e-pasta adresi_________ un informējot pa tālruni 
(tālr.:___________) Izpildītāju par Pieprasījuma nosūtīšanu. 

4.2. Pakalpojuma izpildi vienā dzīvojamās mājas adresē (Objektā) Izpildītājs uzsāk __ (_____) 
darba dienu laikā no Pieprasījuma nosūtīšanas dienas. 

4.3. Pieprasījumā Pasūtītājs norāda: 
4.3.1. Līguma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” atbilstošas Preces un/vai Pakalpojuma 

apjomu; 
4.3.2. Preces piegādes un/ vai Pakalpojuma sniegšanas (Objekta) adresi; 
4.3.3. abonentu (dzīvokļu) skaitu Objektā. 

4.4. Preču piegādi, uzstādīšanu un Pakalpojuma izpildi viena Objekta dzīvokļu īpašumos 
Izpildītājs veic__ (______) darbadienu laikā no Pakalpojuma uzsākšanas dienas, ar 
Pasūtītāju saskaņojot Pakalpojuma izpildes grafiku. Pusēm savstarpēji vienojoties, ir 
tiesības grozīt Pakalpojuma izpildes grafikā norādītos termiņus.  

4.5. Par Preces piegādi un/vai Pakalpojuma sniegšanu tiek sastādīts un abpusēji parakstīts 
nodošanas–pieņemšanas akts. Prece uzskatāma par piegādātu un/vai Pakalpojums par 
izpildītu ar nodošanas–pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanas brīdi.  

4.6. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt un nepieņemt Preci un/vai Pakalpojumu un neparakstīt 
nodošanas–pieņemšanas aktu, ja Prece piegādāta un/ vai Pakalpojums sniegts neatbilstoši 
Līguma noteikumiem. Līguma noteikumiem neatbilstoši piegādātas Preces un/vai sniegta 
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Pakalpojuma trūkumu novēršanas termiņš ir 1 (viena) darba diena no Pasūtītāja rakstveida 
pretenzijas pieteikšanas (nosūtot elektroniski uz Izpildītāja norādīto e-pasta adresi) dienas, 
saskaņojot laiku ar Pasūtītāja pārstāvi. 

4.7. Ja Izpildītājs aktu par konstatētajām neatbilstībām neparaksta, tad to paraksta Pasūtītājs 
vienpusēji. Pasūtītājs aktu par konstatētajām neatbilstībām elektroniski nosūta uz Līgumā 
norādīto Izpildītāja e-pastu, uz kuru nosūtīts Pieprasījums. Šajā gadījumā Izpildītājs uz sava 
rēķina novērš aktā konstatētos trūkumus Līguma noteiktajā vai Pušu saskaņotā termiņā un 
pilda Preces piegādes un/vai Pakalpojuma  izpildes termiņa nokavējuma sankcijas, ja ir 
iestājies Preču piegādes un/vai Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējums. 

4.8. Piegādātās un uzstādītās Preces, un sniegtā Pakalpojuma garantijas termiņš ir 96 
(deviņdesmit seši) mēneši, t.i., līdz nākamajam verifikācijas termiņam no Preces un/vai 
Pakalpojuma nodošanas –pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

4.9. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem Preces un sniegtā Pakalpojuma  
defektiem, bojājumiem, kā arī apņemas uz sava rēķina novērst visus defektus un bojājumus, 
kuri radušies, izmantojot nepareizu Pakalpojuma izpildes tehnoloģiju, vai Izpildītāja 
paviršības dēļ. 

4.10. Garantija ir spēkā pie sekojošiem nosacījumiem: 
4.10.1. Ja Pasūtītājs vai Objekta īpašnieks rakstiski paziņo Izpildītājam par sniegto 

Pakalpojumu vai piegādātās, uzstādītās Preces defektiem vai bojājumiem ne vēlāk kā 
10 (desmit) dienas pēc šo defektu vai bojājumu atklāšanas; 

4.10.2. Ja Pasūtītājs vai Objekta īpašnieks garantijas termiņā ir nodrošinājis Izpildītājam 
brīvu piekļuvi Darbu izpildes vietai; 

4.10.3. Ja bojājumi vai defekti nav radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (apzināta 
bojāšana, nepareiza ekspluatācija; 

4.10.4. Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies fiziskas nolietošanās rezultātā, 
ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi, kas skar Preci vai Pakalpojumuvai 
neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi. 

5. Pušu tiesības un pienākumi 

5.1. Pasūtītājs: 
5.1.1. pieņem Līguma un tā pielikumu prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Preci un/vai 

Pakalpojumu, kas piegādāts atbilstoši Pieprasījumam; 
5.1.2. veic apmaksu par pieņemto Preci un/vai Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņos; 
5.1.3. Jebkurā Preces piegādes un uzstādīšanas un/vai Pakalpojuma izpildes posmā 

Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Pakalpojuma izpildes kontroli. 

5.2. Izpild ītājs: 
5.2.1. ar saviem resursiem piegādā Pasūtītājam kvalitatīvu un Līguma noteikumiem 

atbilstošu Preci un/vai Pakalpojumu; 
5.2.2. saskaņo  ar Pasūtītāju Preces piegādes un uzstādīšanas vai Pakalpojuma sniegšanas 

laiku; 
5.2.3. Preces piegādē un/ vai Pakalpojuma izpildē ievēro Pasūtītāja norādījumus un atbild 

par spēkā esošo drošības tehnikas, darba drošības un citu normatīvo aktu, kas attiecās 
uz Preci, Prece spiegādes un/vai Pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti, 
ievērošanu; 

5.2.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz pilnu informāciju par Preces un/vai Pakalpojuma 
izpildes gaitu un nepieciešamības gadījumā sniedz visu nepieciešamo informāciju, 
kas ir Izpildītāja rīcībā un ir saistīta ar Līguma izpildi. 

6. Pušu atbildība 

6.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības 
aprēķināt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no termiņā 
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neapmaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 
procenti) no termiņā neapmaksātās summas. 

6.2. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Preces piegādes un/vai Pakalpojuma 
izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10,00 EUR (desmt euro un 00 
centi) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no 
Līguma summas par Objektu, kurā tiek piegādāta/uzstādīta Prece vai sniegts Pakalpojums.  

6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs Līguma 4.6. punktā noteiktā kārtībā un termiņā nav  novērsis 
konstatētos trūkumus Preču piegādē un/vai uzstādīšanā, vai sniegtā Pakalpojuma kvalitātē 
un par to ir sastādīts Pušu vai Pasūtītāja parakstīts attiecīgs akts, Izpildītājs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) apmērā.  

6.4. Ja Izpildītājs atsakās Piegādāt Preci un/vai sniegt Pakalpojumu, Izpildītājs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi) apmērā par katru šādu 
gadījumu. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par pieņemto 
Preci tādā apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa 
Izpildītājam. 

6.6. Gadījumā, ja Izpildītāja Līgumā noteikto termiņu neievērošanas vai nekvalitatīvi piegādātas 
Precesun/vai sniegta Pakalpojuma rezultātā Pasūtītājam ir radīti zaudējumi, Izpildītājs tos 
sedz pilnā apmērā. 

6.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja 
paredzēt, novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas 
katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to 
pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, civiliedzīvotāju nemieri, citi ārkārtēja 
rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz 
to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai. 

7.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā 
darbojas nepārvarama vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas 
varas iestāšanās dienas rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības. 

7.3. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām 
dienām, katra Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi. 

7.4. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības 
pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida 
zaudējumiem. 

8. L īguma darbības termiņš, grozījumu veikšana Līgumā un Līguma izbeigšana 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 
8.2. Līgums ir spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz 

Līguma summas (bez PVN) apguvei atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 
8.3. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā 

vienojoties. 
8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 10 (desmit) dienas iepriekš par to brīdinot 

Izpildītāju, ja: 
8.4.1. Izpildītājs 2 (divas) reizes nav ievērojis Līgumā noteikto Preces piegādes un/ vai 

Pakalpojuma izpildes termiņu, par ko Pasūtītājs ir sastādījis rakstveida brīdinājumu un 
iesniedzis Izpildītājam; 

8.4.2. Izpildītājs 2 (trīs) reizes piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un/vai 
sniedzis Līguma noteikumiem neatbilstošu Pakalpojumu, par ko Līgumā noteiktā 
kārtībā Pasūtītājs ir sastādījis aktu par konstatētajām neatbilstībām un iesniedzis 
Izpildītājam; 

8.4.3. Izpildītājs atsākās veikt Preču piegādi un/ vai Pakalpojuma sniegšanu. 
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8.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 10 (desmit) dienas iepriekš par to 
brīdinot Pasūtītāju: 

8.5.1. ja Pasūtītājs 2 (divas) reizes pēc kārtas nav ievērojos Līgumā noteikto apmaksas 
termiņu.  

8.5.2. ja Pasūtītājs vai Objekta/dzīvokļa īpašnieks nenodrošina Izpildītājam piekļuvi Preces 
uzstādīšanai vai Pakalpojuma sniegšanai. 

9. Vispār īgie noteikumi 

9.1. 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, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 
noteikumiem. 

9.2. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja 
tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. 

9.3. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu: 
9.3.1. attiecīgajā darba dienā, ja tā nosūtīta uz Pušu norādītajām elektroniskā pasta adresēm 

no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst.9:00 līdz plkst.17:00. 
9.3.2. 7 (septītajā) dienā pēc vēstules nodošanas Latvijas pastā (pasta zīmogs), ja vēstule tiek 

sūtīta papīra formātā. 
9.4. Puses rakstiski paziņo viena otrai par Pušu pilnvarotās personas maiņu, juridiskā statusa, 

juridiskās vai korespondences adreses un bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai 
likvidāciju, nosūtot ierakstītu paziņojumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.5. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu 
saistību un tiesību pārņēmējiem. 

9.6. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus 
trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.7. Izpildītāja kontaktpersona ir: ____________, tel.__________, e-pasts:__________.  
9.8. Pasūtītāja kontaktpersona ir: ____________, tel.__________, e-pasts:__________.   
9.9. Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz ____ (_________) lapām, no 

kurām; 
9.9.1. Līguma pamatteksts uz 5 (piecām) lpp.; 
9.9.2. Līguma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz ___ (___) lapām; 
9.9.3. Līguma 2.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz ___ (___) lapām; 
9.9.4. Līguma 3.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ___ (___) lapām. 

9.10. Abi Līguma eksemplāri ir identiski ar vienādu juridisko spēks. Viens Līguma 
eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs –pie Izpildītāja. 

 
10. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs: 
Reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese: 
Korespondences adrese: 
E-pasts 
Tel.Nr. 
 
 
___________________/______________ 
 

Izpild ītājs: 
Reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese: 
Korespondences adrese: 
E-pasts 
Tel.Nr. 
 
 
___________________/______________ 
 

 
 


