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LĪGUMS Nr. 1.7.1./4 

Daugavpilī                   2021.gada 27. oktobrī 

 

VSIA “Daugavpils teātris”, reģistrācijas Nr. 41503037608, valdes priekšsēdētāja Oļega 

Šapošņikova un valdes locekles Ritas Strodes personās, kas rīkojas uz Statūtu pamata, tālāk 

tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA “SensusLab”, reģistrācijas Nr. 40103262104, valdes 

locekļa Matīsa Baltvilka personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, tālāk tekstā Izpildītājs, no otras 

puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma “Video 

projektora un lēcas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA DT 2021/3 komisijas 2021.gada 

25.oktobra lēmumu, noslēdz šādu Līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt sekojošus darbus: Video projektora 

un lēcas piegādi, uzstādīšanu, lietotāju apmācību un garantijas apkalpošanu (turpmāk 

tekstā Darbi), saskaņā ar specifikāciju (līguma pielikums Nr.1), šī Līguma noteiktajā 

kārtībā un termiņos. 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1.IZPILDĪTĀJS veic Video projektora un lēcas piegādi Daugavpilī, VSIA “Daugavpils 

teātris” telpās. 

2.2. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa bez PVN ir EUR 25930,00 (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit 

euro un nulle centi bez PVN), pievienotās vērtības nodoklis sastāda 21% - EUR 5445,30 (pieci 

tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro un trīsdesmit centi). Līgumcena ar PVN sastāda EUR 

31375,30 (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit pieci euro un trīsdesmit centi). 

3.2.  Maksājums 100% apmērā no līguma summas tiks veikts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

preces faktiskās piegādes, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 

iesniegšanas. 

3.3. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 

3.4. Līguma summa ietver sevī arī iekārtu piegādes, uzstādīšanas, montāžas un programmēšanas 

darbus. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. IZPILDĪTĀJAS apņemas: 

4.1.1. Garantēt piegādāto preču atbilstību Latvijas Republikā izsniegtajiem sertifikātiem un 

citiem pieprasītajiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

dokumentiem; 

4.1.2. Uz sava rēķina sagādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas šajā līgumā 

paredzēto darbu veikšanai; 

4.1.3. Atrodoties telpās, stingri ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības, iekšējās darba kārtības noteikumu, ražošanas higiēnas 

prasības; 

4.1.4. Veicot darbus saskaņā ar šī līguma noteikumiem un no PASŪTĪTĀJA saņemto darba 

dokumentāciju, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un normatīvus, kas    

reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, kā arī PASŪTĪTĀJA ieteikumus un 

norādījumus; 

4.1.5. Pēc Video projektora piegādes un uzstādīšanas, nodot izpildītos darbus, sastādot par to 

attiecīgu pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

4.2. Darbu izpildīšanas procesā IZPILDĪTĀJS: 

4.2.1. Noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

likumdošanu; 

4.2.2. Ņem vērā Pasūtītāja iebildumus un piezīmes, un novērš šīs nepilnības. 

 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
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5.1.  PASŪTĪTĀJAS apņemas: 

5.1.1. Pēc preču piegādes un uzstādīšanas pieņemt tos no IZPILDĪTĀJA šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

5.1.2. Veikt norēķinus ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

6. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Video projektora piegāde tiek nodota PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kas 

sastādīts 4 (četros) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. 

6.2. PASŪTĪTĀJS 3 (triju) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu.  

6.3. Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt Video projektoru, Puses sastāda aktu, 

kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto darbu 

trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. 

6.4. Rakstiskajā atteikumā PASŪTĪTĀJS nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai ne ilgāk 

kā 24 stundas no rakstiskā atteikuma saņemšanas varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis. 

IZPILDĪTĀJS pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina un pēc to veikšanas 

PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar pieņemšanas - nodošanas aktu. 

6.5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā, 

vai neparaksta to 2 (divu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis 

defektu sarakstu un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja puses nepanāk vienošanos par 

izpildīto darbu nepilnību būtību, ieinteresētā puse, rakstiski paziņojot pretējai pusei, strīda 

izšķiršanai ir tiesīga atrisināt to kārtībā, kas noteikta šī līguma 6.4.p.  

6.6.  Darbu pieņemšanas - nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

6.7. Darbu pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt izpildītos darbus un 

apmaksāt tos saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1.  Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti esošā līguma 

nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus. 

7.2.  Par darbu izpildes aizkavēšanu vai darbu nesavlaicīgu izpildi un/vai nekvalitatīvu darbu 

izpildi, kā   arī   izpildīto   darbu   nenodošanu   saskaņā   ar   šī   līguma   noteikumiem, 

IZPILDĪTĀJAS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no savlaicīgi 

neizpildīto un/vai nekvalitatīvi izpildīto darbu vērtības par katru dienu līdz pilnīgai saistību 

izpildei, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.  

7.3.  Visi ar esošo līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējas vienošanās 

pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti LR tiesu instancēs, 

LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

8. GARANTIJAS 

8.1.IZPILDĪTĀJS uzņemas 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantiju par piegādātajām precēm 

saskaņā ar šī līguma 1. punktu un tehnisko specifikāciju (jānodrošina garantijas termiņš, kas 

nav mazāks kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši projektoram, un ne mazāk kā 20 000 stundas 

gaismas avotam), kad PASŪTĪTĀJS parakstījis pieņemšanas- nodošanas aktu par veikto 

darbu pilnīgu nodošanu.    

8.2. IZPILDĪTĀJS apņemas garantijas periodā laikā nodrošināt defektīgo iekārtu remontu vai 

to aizstāšanu ar citām analogām iekārtām 10 (desmit) dienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma saņemšanas par iekārtas defektu. Defektīgā iekārta tiek aizstāta ar analogu 

iekārtu uz laika periodu kamēr defektīgā iekārta tiek saremontēta un atgriezta 

PASŪTĪTĀJAM. 

8.3.  Gadījumā, ja 8.1. punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti (atklāti) veikto darbu 

trūkumi, nekvalitātes vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos 

trūkumus, kā arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai PASŪTĪTĀJA 

un IZPILDĪTĀJA pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Ja atklātie trūkumi nav radušies 

PASŪTĪTĀJA un/vai nepārvaramas varas dēļ, Puses uzskata sastādīto aktu par neapstrīdamu 
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pierādījumu, uz kura pamata IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina novērš atklātos trūkumus ar 

PASŪTĪTĀJU saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti ar pieņemšanas- 

nodošanas aktu. 

                                                     9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1.  Neviena no pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām  

neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā 

ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī karš vai karadarbība, streiki, LR 

likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas 

brīža. 

9.2.  Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās 

dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, nekavējoties, pa faksu un ar ierakstīto vēstuli 

paziņo otrai pusei. 

9.3.  Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības 

atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par 

saistību neizpildi. 

10.  CITI NOTEIKUMI 

10.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad puses ir 

pilnīgi izpildījušas savas saistības viena pret otru saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. 

10.2. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja ir sastādīti rakstiski un tos 

parakstījuši pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par 

šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.3. Šis līgums var tikt lauzts, pusēm par to iepriekš rakstiski vienojoties. 

10.4. PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem 

apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī Līguma izpildi. 

10.5. Gadījumā, ja kāda no šī līguma pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, 

tā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai pusei. 

10.6. Līguma Pušu juridiskā statusa maiņas gadījumā šis līgums saglabā savu spēku pilnā apjomā 

to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

10.7. Pēc šī līguma parakstīšanas visas iepriekšējās sarunas un sarakste, kas bijis pirms tā 

parakstīšanas un kas nav atsevišķi atrunāts šajā līgumā, zaudē savu spēku. 

10.8. Visos pārējos šajā līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā 

spēkā esošās likumdošanas. 

10.9. Šis līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais 

spēks, viens eksemplārs - PASŪTĪTĀJAM, otrs IZPILDĪTĀJAM. Puses apliecina, ka 

personām, kas paraksta šo līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un 

atļaujas slēgt un parakstīt šo līgumu. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
PASŪTĪTĀJS 

VSIA “Daugavpils teātris”   

Reģ.Nr.LV41503037608 

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5422 

Banka: SEB banka 

Kods: UNLALV2X                        

Konts: LV93UNLA0050020439599                           

 

Valdes priekšsēdētājs 

O. Šapošņikovs __________________________ 

 

Valdes locekle 

R. Strode           __________________________ 

 IZPILDĪTĀJS (PIEGĀDĀTĀJS) 

SIA “SensusLab”   

Reģ.Nr.LV40103262104 

Vienības gatve 186A-30, Rīga, LV-1058 

Banka: SEB banka 

Kods: UNLALV2X                        

Konts: LV22UNLA0050014866869 

 

 

Valdes loceklis 

Matīss Baltvilks________________________   

Pielikums Nr.1, tehniskā specifikācija 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam „Video projektora un lēcas piegāde” 

(ID Nr. VSIA DT 2021/3) 

 

Nosaukums Specifikācija 

 

 

 

Video projektors 

(16:10) – 1 gab. 

Matricas dabīgā izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseļi 

Tehnoloģija: 1-čipa DLP 

Matricas malu attiecība: 16:10 

Projektora gaismas spilgtums: ne mazāks kā 20000 lumeni 

Projektora gaismas avots: lāzertehnoloģija ar darba mūžu vismaz 

20 000 stundām līdz 50% no sākotnējā spilgtuma 

 

Kontrasta attiecība: ne mazāka kā 2 000 000:1 

Instalācijas iespējas: priekšpuses projekcija, aizmugures projekcija 

 

Video ieejas: vismaz divas digitālā signāla ieejas 

Projektora kontrolēšana:  

kontroles panelis projektorā; 

tālvadības pults; 

LAN ar Rj45 spraudni, kontrolēšanai ar datoru (ja ražotājs 

paredzējis, tad papildus programmatūras nodrošinājums) 

Projektora izmēri (platums x augstums x dziļums): 

ne lielāks par 600mm x 300mm x 750mm 

Darba troksnis: ne lielāks par 44 dB pie pilnas jaudas un ne lielāks 

kā 36 dB eko režīmā 

Svars: ne lielāks par 42 kg 

 

Lēca  

 

Lēcas ar motorizēto tālummaiņu, kas nosedz diapazonu vismaz 1.5-

2.0:1 (horizontālais platums uz metru)  
  

Projektora 

garantijas 

termiņš un 

nosacījumi 

Jānodrošina garantijas termiņš, kas nav mazāks kā 36 (trīsdesmit 

seši) mēneši projektoram, un ne mazāk kā 20 000 stundas gaismas 

avotam. 

 

  

Pretendents ir 

autorizēts 

piegādāt un 

uzstādīt 

piedāvātās 

iekārtas 

Pretendentam jāpievieno piedāvājumā iekļautā projektora ražotāja 

izsniegta autorizācija veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu, lietotāju 

apmācību un garantijas apkalpošanu Latvijas Republikā. 

Iepirkuma līguma izpildītājam ir jāveic piedāvātās iekārtas 

uzstādīšana, lietotāju apmācība un garantijas apkalpošana. 

 

  

Pretendenta 

pieredzes 

apliecinājums un 

atsauksme no 

klienta  

Pretendentam ne vairāk kā iepriekšējo 3 (triju) gadu (2018., 2019. 

2020. un 2021.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā ir 

pieredze  vismaz viena līguma izpildē par līdzvērtīgas jaudas 

projektora piegādi un uzstādīšanu. Jāiesniedz pretendenta 

profesionālās pieredzes apliecinājums, norādot klienta 

nosaukumu, kontaktpersonu, veikto pakalpojumu aprakstu un 

apjomu. Kopā ar apliecinājumu jāiesniedz vismaz viena pozitīva 

atsauksme no klienta. 

Pasūtītājam ir tiesības pārliecināties par sniegto informāciju, 

sazinoties ar norādīto kontaktpersonu. 
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PASŪTĪTĀJS 

VSIA “Daugavpils teātris”   

Reģ.Nr.LV41503037608 

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5422 

Banka: SEB banka 

Kods: UNLALV2X                        

Konts: LV93UNLA0050020439599                           

 

 

Valdes priekšsēdētājs 

O. Šapošņikovs __________________________ 

 

 

Valdes locekle 

R. Strode           __________________________ 

 

 IZPILDĪTĀJS (PIEGĀDĀTĀJS) 

SIA “SensusLab”   

Reģ.Nr.LV40103262104 

Vienības gatve 186A-30, Rīga, LV-1058 

Banka: SEB banka 

Kods: UNLALV2X                        

Konts: LV22UNLA0050014866869 

 

 

Valdes loceklis 

Matīss Baltvilks________________________   

 

 

 

 

 

 

 


