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LĪGUMS Nr. 
 „Artēziskā urbuma svešķermeņu izcelšanas darbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta” ietvaros” 

Madonas novada Liezēres pagastā 

 2015. gada 5.februārī__ 

 

Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000054233, juridiskā 

adrese „Ezermaļi”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV 4884, tās pārvaldes 

vadītāja Viktora ABRAMOVA personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2014.gada 7.augusta 

pilnvaru Nr. MNP/2.1.3.4./14/2043, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BŪVE WOOD LINE”, reģ.Nr.49503003430, juridiskā un 

korespondences adrese: Robežu iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tās _____________ 

__________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, turpmāk saukts – 

Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, vai atsevišķi - Puse,  

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), 3.4.1.1. aktivitātes 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

projektu Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/199 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 

novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta”, 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veiktā iepirkumā Nr.MNP2015/1_ERAF 

„Artēziskā urbuma svešķermeņu izcelšanas darbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta” ietvaros” pieņemto lēmumu par 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, turpmāk tekstā - Iepirkums,  

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu 

ar pielikumiem, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, darbaspēku un citiem 

resursiem izcelt svešķermeņus no artēziskā urbuma Nr.DB 6917, kas atrodas Ozolu ciemā, 

Liezēres pagastā, Madonas novadā, atbilstoši Darbu daudzumu sarakstam, turpmāk tekstā - 

Darbi, saskaņā ar Iepirkuma dokumentu prasībām, Līguma noteikumiem un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu Iepirkumā. 

1.2. Attiecīgais urbums tehniskajā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 

Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta” ir apzīmēts ar nosaukumu - Ūdens aka “ŪA-2”, 

atrodama II sējumā 20.lpp.un 77.lpp. 

1.3. Līguma Darbi ir jāveic ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas 

dienas, neskaitot svētku dienas. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai svētku diena, tad 

termiņš beidzas nākošajā darba dienā. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, Pusēm 

vienojoties tiek noteikta euro 8 454,55 (astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro, 55 

centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit 

viens procents) ir euro 1 775,46 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit pieci euro, 46 

centi). Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli ir euro 10 230,01 (desmit 

tūkstoši divi simti trīsdesmit euro, 01 cents). 

2.2. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši: Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja 

pārstāvim Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu pēc Darbu pabeigšanas. 

Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie 

trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu 

pieņemšanas - nodošanas aktu. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie Darbi 30 



2 

Līgums „Artēziskā urbuma svešķermeņu izcelšanas darbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 

novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta” ietvaros” 

 

 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas 

un rēķina saņemšanas. 

2.3. Ja Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu 

pieņemšanas nodošanas aktu un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par konstatētajiem 

trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti 

un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2.4. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja kādiem no 

Līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad uzskatāms, ka tā 

izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. 

2.5. Līgums ir fiksētās summas Līgums, kas balstīts uz Izpildītāja piedāvājumu. Materiālu, 

darbu, mehānismu vai Darbu izpildei pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz 

Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts. 

 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši prasībām izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā 

apmērā un kārtībā. 

3.2. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus, izņemot 

Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 

 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas Darbus Pasūtītājam nodot ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu 

Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.  

4.2. Izpildītājs Darbu izpildē iesaista hidroģeologu, kurš veic šādus darbus: 

4.2.1. ar videokarotāžu uzņemtā materiāla analīzi; 

4.2.2. uzrauga lai urbšanas iekārta tiek uzstādīta, atbilstoši konkrētā urbuma prasībām, tā 

lai šī uzstādīšana neradītu bojājumus urbumam un neradītu urbuma piesārņojumu; 

4.2.3. uzrauga lai zīmoga izgatavošana neradītu urbuma piesārņojumu; 

4.2.4. uzrauga svešķermeņu izcelšanu. 

4.3. Izpildītājs apņemas visā Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt pietiekamus materiālos 

un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam. 

4.4. Izpildītājs apņemas nodot Darbus tikai pēc tam, kad būvnieks, kuram ir nodots objekts 

“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta”, ir 

veicis urbuma pārbaudi (skalošanas darbi) un kad, piesaistot Pasūtītāju un Izpildītāju, ir 

sastādīts akts par to, ka urbumā nav svešķermeņu. Būvnieks veic urbuma pārbaudi 

(skalošanas darbi) divu darba dienu laikā no brīža, kad no Izpildītāja, vai Pasūtītāja ir 

saņēmis paziņojumu par to, ka  no urbuma svešķermenis ir izcelts un var veikt pārbaudes 

darbus. 

4.5. Izpildītājs apņemas Līguma izpildes laikā par saviem līdzekļiem savlaicīgi veikt visu 

rakstiski pamatoto defektu novēršanu.  

4.6. Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai. 

4.7. Veicot Darbus Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos 

aktus, kas attiecas uz kvalitātes un drošības prasībām veicamajiem darbiem. Izpildītājs 

apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar 

spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

4.8. Ja Izpildītājs Darbu izpildē pieaicina apakšuzņēmējus, Izpildītājs pats Pasūtītājam ir 

pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. 

4.9. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto 

izpilddokumentāciju. 
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4.10. Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos 

Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina 

otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu 

pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu 

saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

5.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs 

maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no 

izmaksājamām summām. 

5.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no Līguma summas. 

5.4. Līgumsoda samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. 

5.5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās. 

5.6. Līgums var tikt lauzts vienpusēji gadījumā, ja otra Puse nepilda Darbus vai neievēro 

Tehniskās specifikācijas (Darbu daudzumu saraksta) prasības, vai kādu Līgumā noteikto 

saistību, un pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas nenovērš konkrēto 

pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski 

vienojušās. 

5.7. Līguma laušanas gadījumā Puses 10 (desmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu 

pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veic savstarpēju norēķinu par faktiski 

izpildītajiem Darbiem un maksājamām summām uz Līguma laušanas brīdi. 

5.8. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kuri nebija 

jāparedz, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas 

ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. 

Tādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai Līguma 

summas izmaiņām, vai citiem Līguma grozījumiem, ņemot vērā konkrēto situāciju.  

5.9. Grozījumus var veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu par iepirkuma 

līguma grozīšanu. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu, ja 

minētā izpilde vai izpildes kavēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem, kuri tieši 

ietekmēja Darbu izpildi. 

6.2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski 

jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu 

iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie 

apstākļi. 

6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, tad Puses ir 

tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 

 

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses centīsies 

atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, kas saistīts ar Līgumu, tiek 

izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 
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8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem, kad ir veikta visu svešķermeņu izcelšana, parakstīts 

Līguma 4.4.punktā minētais akts un ir parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.  

8.2. Atkāpes no Iepirkuma piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. 

Vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Izpildītāja ierosinājumu, ar pieņemto 

lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās 

prasības.  

8.3. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma izpildi. 

Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

8.4.  Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

līguma izpildi: 

Izpildītāju līguma izpildē pārstāv tā 

pilnvarotā persona: 

Madonas novada pašvaldības 

projektu sagatavošanas un ieviešanas 

speciālists Gints HERMANIS 

Valdes priekšsēdētājs 

 

______________________ 

Tālrunis: 29128476 

Fakss: 64860079 

Tālrunis: ____________ 

Fakss: ___________ 

e-pasts: gints.hermanis@madona.lv  e-pasts: __________ 

8.5. Par tiem Darbu izpildes organizatoriskajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Līgumā, 

savstarpēji vienojas iepriekšējā punktā minētās personas. 

8.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā 

atrunāto saistību izpildei. 

8.7. Visas Līguma izmaiņas, papildinājumi, grozījumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti 

rakstiski un tos parakstījušas abu Pušu paraksttiesīgās personas. 

8.8. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un 

pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 

8.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

8.10. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un 

izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības 

to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm. 

8.11. Līgums ir sagatavots uz 5 (piecām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, no 

tiem divi ir pie Pasūtītāja (viens pie projekta dokumentācijas, bet otrs pie līgumu reģistra), 

trešais - pie Izpildītāja.  Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

8.12. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

 

9. LĪGUMA PIELIKUMI 

9.1. Līguma pielikums Nr.1 – Aritmētiski labota Finanšu piedāvājuma tāme Iepirkumā (uz 1 

(vienas) lapas); 

9.2. Līguma pielikums Nr.2 – Līgumam atsevišķi pievienots Izpildītāja piedāvājums 

Iepirkumā (kopija uz 21 (divdesmit vienas) lapas). 

 

10. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI  

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldības 

Liezēres pagasta pārvalde 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“BŪVE WOOD LINE” 

Reģistrācijas Nr. 90000054233 Reģistrācijas Nr.49503003430  

Juridiskā adrese: „Ezermaļi”, Liezēre, 
Juridiskā adrese: Robežu iela 6, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101. 

mailto:gints.hermanis@madona.lv
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Liezēres pag., Madonas novads, LV 4884 

Faktiskā adrese: „Ozolkalns”, Liezēre, 

Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884. 

 

Valsts kase 

Kods TREL LV22 

Konta Nr. LV89TREL9812344003000 

AS ____________ 

Kods ______________ 

Konta Nr. _______________________ 

Pušu paraksti: 

 

Pasūtītājs  

Madonas novada pašvaldības  

Liezēres pagasta pārvaldes  

vadītājs  

 

 

 

 

V.Abramovs 

Izpildītājs 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“BŪVE WOOD LINE”  

___________ 
 

 

 

 

____________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 


