
Apstiprināts  
Iepirkuma komisijas sēdē 

2019. gada 28.maijā,  
ar protokolu Nr.1.- LNO 2019/5 

 
_____________  
Daina Markova 

Komisijas priekšsēdētāja 
 
 

IEPIRKUMA NOLIKUMS  
„Mūzikas instrumentu – obojas iegāde”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2019/5 
 
1. Vispārīga informācija par iepirkumu 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs LV 
40103208907, aicina iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu 
likuma 9. pantu un iepirkuma „Mūzikas instrumentu – obojas iegāde”, iepirkuma identifikācijas 
Nr. LNO 2019/5, nolikumu (turpmāk tekstā - nolikums). Iepirkuma priekšmets – divas obojas 
iegāde, ievērojot nolikuma pielikumu Nr.1 (tehnisko specifikāciju). CPV kods: 37314200-4. 
NUTS kods LV006. Paredzamā iepirkuma cena līdz EUR 16000, tai skaitā PVN. Iepirkuma 
rezultātā noslēdzams iepirkuma līgums Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājas lapā un Pasūtītāja profilā.  

Pasūtītāja kontakti:  
Pasūtītājs: VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, adrese: Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-
1050, reģistrācijas Nr.: LV 40103208907, kontakti: tālrunis +371 67073715, fakss +371 
67228930, elektroniskā pasta adrese: lietvediba@opera.lv. 
Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts 
dace.peltmane@opera.lv. 

2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:  
2.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 10.jūnijam, plkst. 11:00, ievērojot Pasūtītāja 
darba dienu laiku, no plkst. 9:00 līdz 17:00. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un kārtība: 
Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, lietvedības daļā, 
iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. Iepirkuma dokumentācija tiek publicēta Pasūtītāja 
profilā - Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv  (turpmāk – EIS sistēma). 
Iepirkums paredz piedāvājumu iesniegšanu ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas.   
2.2. Nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā un 
Pasūtītāja mājas lapā: http://www.opera.lv/lv/iepirkumi/. EIS sistēmas e-konkursu 
apakšsistēma ir uzskatāma par Pasūtītāja pircēja profilu Publisko iepirkumu likuma izpratnē un 
tajā tiek publicēta visa normatīvajos aktos noteiktā informācija šī iepirkuma ietvaros. 
2.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem/piegādātājiem notiek pa pastu, 
faksu vai elektroniski.  
2.4. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par nolikumā iekļautajām 
prasībām, iepirkuma komisija sniedz atbildi trīs darba dienu laikā, nosūtot atbildi Piegādātājam, 
kā arī ievietojot atbildi/jautājumu EIS sistēmā. 
2.5. Piedāvājumu atvēršana: 2019.gada 10.jūnijā, plkst.1100, iepirkuma komisijas sēdē, 
Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, Konferenču zālē.  
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3. Prasības pretendentam un piedāvājums 
3.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem: 
3.1.1.Pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai formai 
(nolikuma pielikums Nr.2).  
3.1.2. Kvalifikācijas dokumenti par pretendenta iepriekšēju pieredzi: 
Pretendents pierāda savu kvalifikāciju, iesniedzot brīvā formā sarakstu par izpildītām piegādēm 
– mūzikas instrumentu piegāde Pircējiem. Saraksts satur informāciju par vismaz septiņiem 
piegādes gadījumiem (ne vairāk kā trīs iepriekšējos gados) – ziņas par klientu, preces 
nosaukums, izpildes termiņš un apjoms. Papildus pretendents pievieno preces pieņemšanas – 
nodošanas akta vai pavadzīmes kopijas par katru sarakstā minēto piegādi. Par klientu 
informācija sniedzama tādā apmērā, lai vajadzības gadījumā - Pasūtītājs varētu pārbaudīt 
pretendenta sniegtās informācijas patiesumu šī iepirkuma ietvaros.  
3.1.3. Pretendents reģistrējis savu saimniecisko darbību likumā noteiktajā kārtībā. Pretendents 

iesniedz reģistrācijas apliecības kopiju. 
3.1.4. Attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa par valdes/padomes sastāvu un pretendenta 

apliecinājums, ka informācija ir aizvien aktuāla (informācijas pieprasīšanas pamats: 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktais). 

3.1.5. Pretendents iesniedz tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievērojot nolikuma pielikumu 
Nr.3/formu. 
3.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no gadījumiem, kas noteikti 
Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā. 
 
4. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība: 
4.1. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma nosūtīšanu Pasūtītājam, ne vēlāk kā līdz 
nolikumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas laikam. 
4.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Mūzikas instrumentu 
– obojas iegāde”, identifikācijas Nr. LNO 2019/5. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta 
nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 
2019. gada 10.jūnijam, plkst. 11:00”. 
4.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā vai angļu valodā. Piedāvājumam jābūt skaidri 
salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām. Ja 
Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā 
eksemplārā.  
5. Pretendenta piedāvājuma pārbaude, pretendentu atlase, tehniskā un finanšu 
piedāvājuma atbilstības pārbaude: 
5.1. Iepirkuma komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus vairākos posmos: 

- 1.posms: piedāvājuma noformējums; 
- 2.posms: pretendenta kvalifikācija; 
- 3.posms: tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstība nolikumam; 
- 4.posms: finanšu piedāvājuma cena un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēle 

(vērtējot tikai cenu). 
5.2.  Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 
iepriekšējā vērtēšanas posmā.  
5.3. Gadījumā, ja pretendenta kvalifikācija vai arī pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā 
noteiktajam, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu iepirkumā. 
5.4. Komisija nolemj slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski 
izdevīgāko piedāvājumu iepirkumā. 
5.5. Komisija informē visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem trīs darba dienu laikā, skaitot 

no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. 
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5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs 
pamatojums.  
 
6. Pielikumi: 
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 lapas; 
Pielikums Nr.2 – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 lapas; 
Pielikums Nr.3 – Tehniskais un finanšu piedāvājums uz 1 lapas; 
Pielikums Nr.4 – Iepirkuma līguma projekts uz 4 lapām. 

 
 
 
 
 
Komisijas priekšsēdētāja     Daina Markova 
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Nolikuma pielikums Nr.1  
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2019/5 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mūzikas 
instruments: Oboja 

Tehniskā specifikācija/prasības abiem mūzikas instrumentiem 

Modelis Marigaux 901 P  
(Pretendents var iesniegt analogu mūzikas instrumentu. Par minēto 
pretendents sniedz detalizētu preces tehnisko raksturojumu) 

Nepieciešamais 
skaits kopā 

2 obojas 

Skaņojums 442 Hz 
Vispārējs apraksts Mūzikas instruments, kura skaņa atbilst orķestros (piemēram 

Eiropā) dominējošai skaņas estētikai, proti – ar viegli skanošu, 
skaidru zemo reģistru un izlīdzinātu, un pilnskanīgu augsto reģistru 

Korpusa materiāli Vismaz 4 gadus žāvēta koka korpuss. 
Iespēja izvēlēties instrumenta augšējo posmu no sintētiska 
materiāla, lai minimizētu plaisāšanas riskus.  

Sistēma ”Conservatoire” sistēma 
Mehānika Ergonomisks mehānisms; sudraba vai zelta, vai miksēts  

( ”stabiņi” (pillars) ar zelta, klapes ar sudraba) mehānisma 
pārklājums.  
Sintētiska materiāla vai ādas (ne korķa) apakšējie (Bb, B un C) 
spilveni (pads) skaņas īpašību uzlabošanai.  
Trešā oktāvklape (3rd octave kay). 
Dubultā pāreja (double bridge) no instrumenta apakšējā posma uz 
skaņas atvaru (bell) intonācijas un atbildēšanas uzlabošanai, dubultā 
Fa klape. 
 

Futlāris Futlāris, tā pārvalks. 
Futlāris ir siltināts un/vai ar mitruma kontroles iespējām 

Pamata aksesuāri Pretendents piedāvājumā apraksta - kādi aksesuāri ietilpst 
komplektā 

Papildus prasība 
pretendentam 

Slēdzot līgumu, Pretendents nodrošina iespēju - 
Pasūtītājs izvēlas divas obojas no vismaz 6 piedāvātiem mūzikas 
instrumentiem, kuri izpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības. 
Izvēles brīdī – Pasūtītājs izmēģina mūzikas isntrumentus un izvēlas 
divus piemērotākos piegādei.   

Garantijas apkope Pretendents piedāvājumā apraksta mūzikas instrumentu garantijas 
nosacījumus, tai skaitā iekļauj garantijas piedāvājumā garantijas 
apkopi 2 gadus no piegādes brīža – un tās izmaksas iekļautas 
mūzikas instrumentu cenā. 

Piegādes termiņš Pretendents sniedz pilnīgu informāciju par mūzikas instrumentu 
piegādes termiņu. Pasūtītāja vajadzība ir iespējami īsāks piegādes 
laiks. 
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Nolikuma pielikums Nr.2  
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2019/5 

 
Pieteikums dalībai iepirkumā 

 
identifikācijas Nr. LNO 2019/5 

 
Es, apakšā parakstījies, sniedzu sekojošu informāciju:  

 
1.  Pretendenta nosaukums  
2.  Vien. reģistrācijas Nr.  
3.  Juridiskā adrese, pasta 

indekss 
 

4.  Faktiskā adrese, pasta 
indekss 

 

5.  Bankas konta Nr.  
6.  Bankas kods  
7.  Bankas nosaukums  
8.  Kontaktpersona  
9.  Tālruņa Nr.  
10.  Faksa Nr.  
11.  Mobilā tālruņa Nr.  
12.  E-pasta adrese  
13.  Persona, kura parakstīs 

iepirkuma līgumu (ja 
pretendents tiks izvēlēts 
iepirkumā kā uzvarētājs), 
Vārds Uzvārds, amats, 
tiesību pamats 

 

 

 
Pretendents sniedz informāciju Pasūtītājam par to, vai pretendents atbilst mazā* vai vidējā** 
uzņēmuma statusam. 
 
Pretendents _____________ (nosaukums) ir ____________(jānorāda mazais vai vidējais) 
uzņēmums. 
 
Apakšuzņēmējs _________ (nosaukums) ir _______________ (jānorāda mazais vai vidējais) 
uzņēmums. 
 
*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums 
un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 
**Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 
personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance 
kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
 
 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Nolikuma pielikums Nr.3  
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2019/5 

 
 

 
 

 
Nolikuma pielikums Nr.4  

Pasūtītāja tehniskās 
specifikācijas 
pozīcijas 

Pretendenta tehniskais piedāvājums  
par katru Pasūtītāja tehniskās specifikācijas pozīciju, ievērojot tās 
saturu   

Modelis   
 

2 obojas 
 

Skaņojums  
 

Vispārējs apraksts  
Korpusa materiāli  
Sistēma  
Mehānika  
Futlāris 

 

Pamata aksesuāri  
Slēdzot līgumu, 
Pretendents nodrošina 
iespēju: 
Pasūtītājs izvēlas divas 
obojas no vismaz 6 
piedāvātiem mūzikas 
instrumentiem, kuri 
izpilda šīs tehniskās 
specifikācijas prasības. 
Izvēles brīdī – 
Pasūtītājs izmēģina 
mūzikas isntrumentus 
un izvēlas divus 
piemērotākos piegādei   

 

Garantija, apkope  
Piegādes termiņš 

 

 Pretendenta finanšu piedāvājums: 
 
Cena _______________ EUR bez PVN __________ %  
 
par visu iepirkuma apjoma izpildi/divas obojas atbilstoši nolikumam. 
Šī cena tiks vērtēta saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju (cena 
ietver visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta izpildi, 
izņemot pievienotās vērtības nodoklis). 
 
Cena ___________________ EUR ar PVN - viena oboja 
(informācijai): 
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Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2019/5 
 

 
IEPIRKUMA LĪGUMS 

Mūzikas instrumentu iegāde 
Rīgā,         2019.gada __._____ 
 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Reģ.Nr.40103208907, adrese: Aspazijas bulvārī 
3, Rīgā, LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa personā, kas rīkojas uz statūtu 
pamata, turpmāk tekstā saukta „Opera”, no vienas puses, 

un 
_______, Reģ.Nr.|_______, adrese:_________________,  tās pārstāvja ______________ 
personā, kas darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta „Pārdevējs”, no 
otras puses, Opera un Pārdevējs kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par „Pusēm”, 
noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”, par sekojošo: 
 
1. Līguma priekšmets 
1.1. Saskaņā ar Operas prasībām un iepirkumu „Mūzikas instrumentu – obojas iegāde”, ID 

Nr.LNO 2019/5, atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam Tehniskajam un Finanšu 
piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1), Opera pērk, bet Pārdevējs pārdod mūzikas 
instrumentus – divas obojas, turpmāk tekstā „Mūzikas instrumenti”.  

1.2. Opera apņemas samaksāt par saņemtajiem Mūzikas instrumentiem Līgumā noteiktajā 
apmērā un kārtībā. 

1.3. Mūzikas instrumentu nodošana Operai tiek fiksēta ar preces pieņemšanas – nodošanas 
aktu. Aktā jāfiksē piegādāto mūzikas instrumentu skaits  un atbilstība Līguma pielikumam 
Nr.1.  

 
2. Pārdevēja pienākumi un tiesības 
2.1. Pārdevējs garantē Mūzikas instrumentu atbilstību Operas prasībām.  
2.2. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis –______________________ (tālr.__________, e-pasts: 

_______________________), kurš ir pilnvarots risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos 
jautājumus. Gadījumā, ja Pārdevējs maina atbildīgo darbinieku, Pārdevējam par to 
jāpaziņo Operai rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

 
3. Operas pienākumi un tiesības 
3.1. Opera apņemas veikt Mūzikas instrumentu apmaksu saskaņā ar šī Līguma 5.punkta 

noteikumiem. 
3.2. Opera nosaka savu pilnvaroto pārstāvi – LNO orķestra tehniskās daļas vadītāju 

Mareku Auziņu (tālr. +371 26399216, e-pasts: mareks.auzins@opera.lv), kurš ir 
pilnvarots Operas vārdā risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus, kā arī 
tiesību aktu un Līguma neievērošanas gadījumā nepieņemt Mūzikas instrumentu līdz 
trūkumu novēršanai. Gadījumā, ja Opera maina atbildīgo darbinieku, Operai par to 
jāpaziņo Pārdevējam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

 
4. Mūzikas instrumenta piegāde un iepakojums 
4.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Mūzikas instrumentus līdz adresei - Aspazijas bulvāris 3, 

Rīga, LV-1050, termiņā līdz ______________________. 
4.2. Mūzikas instrumentiem jābūt jauniem, nelietotiem, kā arī piegādātiem Mūzikas 

instrumentu ražotāja noteiktajā iepakojumā (oriģināls). Iepakojumam jāpasargā Mūzikas 
instrumenti no bojājumiem to transportēšanas laikā. 
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5. Līguma summa, norēķinu kārtība. 
5.1. Mūzikas instrumentu cena kopā tiek noteikta atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam 

piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1) EUR _____ , plus PVN ___ , kopsummā EUR 
______________ apmērā. 

5.2. Mūzikas instrumenta apmaksu Opera veic pirms Mūzikas instrumentu piegādes, 10 
(desmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas un priekšapmaksas 
rēķina saņemšanas.  

5.3. Operas apņemas veikt Mūzikas instrumentu apmaksu, izmantojot bezskaidras naudas 
norēķinus ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu. 

5.4. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu tajā brīdī, kad paredzētais maksājums pilnā apmērā 
ir ieskaitīts Pārdevēja norēķinu kontā. 

 
6. Preču kvalitāte. 
6.1. Līguma 3.2.punktā norādītā Operas pilnvarotā persona rakstveidā informē Pārdevēju 

par Operas pretenzijām par Mūzikas instrumentu kvalitāti. 
6.2. Ja Mūzikas instrumentu garantijas periodā, Pasūtītājs ir konstatējis Mūzikas 

instrumentam/iem defektu/s, trūkumu/s vai citu neatbilstību šim Līgumam (un tas nav 
saistīts ar Operas neatbilstošu mūzikas instrumenta lietošanu), tad Pārdevējs apņemas 
veikt Mūzikas instrumenta remontu vai detaļu apmaiņu saskaņā ar garantijas noteikumiem 
un Līguma noteikumiem, iespējami īsā laikā, neparedzot Operai papildus izdevumus. 
Mūzikas instrumenta garantijas termiņš tiek pagarināts atbilstoši laika periodam, kurā 
Pārdevējs veicis Mūzikas instrumenta apmaiņu vai remontu. 

6.3. Ja Pārdevējs kavē Mūzikas instrumentu defektu/trūkumu novēršanu termiņā un attiecīgā 
kvalitātē, tad Opera ir tiesīga šo novēršanu veikt par saviem līdzekļiem, pieaicinot citu 
Uzņēmēju. Pārdevējam ir pienākums atlīdzināt Operai visus izdevumus, kas saistīti ar 
Līgumā noteiktā Mūzikas instrumenta apmaiņu vai remontu, 10 (desmit) kalendāro dienu 
laikā pēc attiecīga rakstveida Operas paziņojuma saņemšanas. 

 
7. Atbildība, strīdu izskatīšana. 
7.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 
7.2. Ja Līgumā noteiktais Mūzikas instrumentu piegādes termiņa nokavējums pārsniedz 1 

(vienu) dienu, Operai ir tiesības saņemt no Pārdevēja līgumsodu 0.1% apmērā no Mūzikas 
instrumentu kopējās cenas par katru nokavēto dienu. Līgumsods tiek aprēķināts, ievērojot 
ierobežojumu – ne vairāk kā līdz 10% no Mūzikas instrumentu cenas. 

7.3. Ja rēķina par Mūzikas instrumentiem apmaksas termiņa nokavējums pārsniedz 1 (vienu) 
darba dienu, Pārdevējam ir tiesības saņemt no Operas līgumsodu 0.1% apmērā no 
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods tiek aprēķināts, ievērojot 
ierobežojumu – ne vairāk kā līdz 10% no Mūzikas instrumentu cenas. 

7.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu (paziņojot par līguma laušanu Operai 10 
kalendārās dienas iepriekš), ja Opera kavē priekšapmaksas rēķina apmaksas termiņu 
vairāk kā 20 kalendārās dienas.  

7.5. Opera ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu (paziņojot par līguma laušanu Pārdevējam 10 
kalendārās dienas iepriekš), ja Pārdevējs kavē piegādes termiņu vairāk kā 20 kalendārās 
dienas. Pārdevēja pienākums ir nekavējoties atgriezt Operas samaksāto cenu par Mūzikas 
instrumentiem, pārskaitot summu uz Operas pretenzijā norādīto bankas kontu. Papildus 
Līgumā paredzētajam līgumsodam, Opera aprēķina nodarītos zaudējumus. 
 

7.6. Ja kāda no Pusēm neizpilda daļēji vai pilnībā savas šajā Līgumā paredzētās saistības, tā 
atlīdzina otrai Pusei šādas saistību neizpildes vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā radušos 
zaudējumus. 



 
 

9 
 

7.7. Puses nav atbildīgas un Puses apņemas viena otrai neizvirzīt pretenzijas par šī Līguma 
neizpildi un tā neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, 
ja Līgumu nav bijis iespējams izpildīt tādu apstākļu dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt 
un/vai novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, pie kuriem pieskaitāmas, bet 
ne tikai, dabas stihijas, ugunsgrēks, streiki, karš, militārās operācijas, izmaiņas 
normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumi, kuru rezultātā Līguma izpilde kļuvusi 
neiespējama. 

7.8. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu 
izziņu, Puses nekavējoties informē viena otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu. 
Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā šī Līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, kuru 
Puses nosaka atsevišķi rakstveidā vienojoties. 

7.9. Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, tā izpildes 
vai laušanas, atrisinātu pārrunu ceļā. Ja pārrunu rezultātā vienošanās netiek panākta, tad 
strīds izskatāms Latvijas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktus. 

7.10. Operai ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt 
tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
būtiskas finanšu vai kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
 

 
8. Citi noteikumi. 
8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Mūzikas 

instrumentu garantijas laika beigām un Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 
8.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami, Pusēm iepriekš vienojoties. Šādi Līguma 

grozījumi un papildinājumi ir noformējami rakstveidā kā Līguma pielikumi, un pēc to 
abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 

8.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma 
nosacījumu spēkā esamību.  

8.4. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.5. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo otrai Pusei par savu bankas un reģistrācijas 
rekvizītu, un juridiskās vai biroja adrese maiņu. 

8.6. Ar šā Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz šo Līgumu, 
neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē spēku. 

8.7. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību 
pārņēmējiem. 

8.8. Līgums (un tā pielikumi) sagatavots latviešu valodā, uz 3 trīs lapām., 2 (divos) 
eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Līguma pielikums Nr.1 uz __ lapas. Līgums 
glabājas pa 1 (vienam) eksemplāram pie katras no Pusēm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. Pušu rekvizīti un paraksti: 
 
Opera:       Pārdevējs: 
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VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”   
Reģ.Nr.40103208907     Reģ.Nr._____________________ 
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050   Adrese:______________________, 
Valsts Kase, TRELLV22     
IBAN: LV19TREL9220500000000    

 
 
_________________________    _________________________ 
Zigmars Liepiņš,      
LNOB valdes priekšsēdētājs     
 
Parakstīšanas datums:     Parakstīšanas datums 
 
2019.gada ___.___________    2019.gada __.______________ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


