
Līguma projekts 

 

Līgums Nr. PA „S-T” 2016/6 

par kanalizācijas tīklu skalošanu un CCTV izpēti Balvu pilsētā 

  

 

Balvos       20 .gada     

 

Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”, Reģ. Nr.90001663120, kas atrodas 

Bērzpils ielā 56, Balvos, ko uz nolikuma pamata pārstāv tās direktors Uldis Sprudzāns, 

turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses 

 

(Uzņēmēja pilns nosaukums), Reģ. Nr.  , juridiskā adrese        , 

tās vadītāja vārds uzvārds personā, kurš rīkojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums, 

turpmāk šā līguma tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 

 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz 

Balvu novada pašvaldības rīkoto iepirkumu „Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV 

izpēte Balvu pilsētā” (Iepirkuma identifikācijas Nr. PA „S-T” 2016/6), turpmāk šā 

līguma tekstā saukts - iepirkums, rezultātiem un iepirkumu protokolā iesniegto 

piedāvājumu, bez maldiem, viltus un spaidiem, vienojas un noslēdz šādu līgumu, 

turpmāk - Līgums: 

 

 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs ar saviem rīkiem un iekārtām, apņemas 

veikt kanalizācijas tīklu skalošanu (ar augstspiediena metodi) un CCTV izpēti Balvu 

pilsētā saskaņā ar pretendenta konkursam iesniegto tehnisko piedāvājumu (___ 

pielikums), cenām,  līguma noteikumiem un atsevišķiem Pasūtītāja pasūtījumiem. 

1.2. Darbu izpildes vieta – Balvu pilsēta, pēc Pasūtītāja norādītas adreses 

1.2. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā Izpildītājam samaksāt par pienācīgi, 

atbilstošā kvalitātē un savlaikus izpildītiem darbiem (turpmāk līguma tekstā saukti – 

Darbi). 

 

2. Maksas un norēķinu kārtība. 

 

2.1. Par darba veikšanu Pasūtītājs, saskaņā ar iepirkuma Nr. PA „S-T” 2016/6 

piedāvājumā norādīto izcenojumu samaksā Izpildītājam pēc katra atsevišķā Pasūtījuma 

izpildes tas ir: 

2.1.1. hidrodinamiskā mašīna cauruļvadu skalošanai no Ø 160mm-200mm - ___ EUR 1 

stunda; 

 2.1.2. Hidrodinamiskā mašīna cauruļvadu skalošanai no Ø 200mm-400mm - ___ EUR 

1 stunda; 

2.1.3. Kanalizācijas cauruļvadu posmu izpēte ar CCTV - ___ EUR 1 stunda. 

2.2. Pēc katra atsevišķā pasūtījuma izpildes, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, uz kā pamata tiks piestādīts rēķins. 

2.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par katru atsevišķo Pasūtījumu 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz 

Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. 

2.4. Līguma summa ietver visas Izpildītāja izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma 

veikšanu un visas iespējamās Pakalpojuma izpildes laikā radušās neparedzētās 

izmaksas. 

 

 



 

3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

3.1. Pasūtītājs apņemas paziņot izpildītājam vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš par 

apkalpošanas nepieciešamību veikt šī līguma 1.1. punktā norādīto pasūtījumu, pa tālruni 

Nr.     un (vai) e-pastu    . 

3.2. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem saskaņā ar 

līguma nosacījumiem. 

3.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem 

apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un 

kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu 

izpildes termiņi tiek pagarināti. 

3.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju (pagaidu ceļa zīmes, kustības 

slēgšana u.c.) visā Darbu veikšanas periodā 

 

4. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

 

4.1. Pasūtītāja pienākums ir 3 (trīs) dienu laikā parakstīt Darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktu un iesniegt to Izpildītājam vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu 

darbus pieņemt. Ja 3 (trīs) dienu laikā parakstīts Darbu pieņemšanas nodošanas akts vai 

pamatots rakstisks atteikums netiek iesniegts Izpildītājam, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir 

klusējot pieņēmis darbus bez iebildumiem. 

4.2. Izpildītājs nodrošina visu sev nepieciešamo sekmīgai Pakalpojuma sniegšanai un 

apņemas izpildīt pakalpojumu termiņā, vietā un augstvērtīgā kvalitātē, kādā Līdzēji ir 

vienojušies. 

4.3. Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam par apstākļiem un cēloņiem, kas kavē 

vai var kavēt līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildi, kā arī par nepieciešamajām 

darbībām to novēršanai. 

4.4. Izpildītājs apņemas novākt un izvest no objekta darba procesā radušos atkritumus. 

4.5. Ja Pakalpojums sniegts nekvalitatīvi, Puses noformē aktu, kurā norāda kārtību un 

termiņu, kādā Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus. 

 

5. Pušu atbildība 
 

5.1. Katra Puse saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

un līgumā noteikto ir atbildīga par savu Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu vai 

nepienācīgu izpildi. Par nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīga tā Puse kuras 

darbības vai bezdarbības dēļ šie zaudējumi radušies, un tai minētie zaudējumi, kas 

radušies otrai Pusei vai trešajām personām, jāatlīdzina 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 

zaudējumu nodarīšanas un/vai konstatēšanas dienas. 

5.2. Ja Izpildītājs neizpilda Pakalpojumu atbilstoši līgumā noteiktajam, tad Pasūtītājam 

ir tiesības nemaksāt Izpildītājam atlīdzību par neveiktajiem darbiem, bet attiecīgi 

norēķināties tikai par tiem, par kuriem nepastāv strīds starp Pusēm. 

5.3. Puses nav atbildīgas par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi 

vai izpildes nokavēšanu un tā dēļ radītajiem zaudējumiem, ja to cēlonis ir nepārvaramas 

varas apstākļi, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas. Par nepārvaramas varas  

apstākļiem Līguma izpratnē ir atzīstamas dabas stihijas (zemes trīce, plūdi, vētra), 

jebkuras kara un teroristiskas darbības, ko Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst, kā arī 

jebkādi valsts vai pašvaldības institūciju izdoti ārējie normatīvie akti, kas attiecas vai 

ietekmē Līgumā noteikto sasistību izpildi. Puses šajā gadījumā vienosies par iespēju 

turpināt vai izbeigt līguma darbību. Ja viena Puse nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās dēļ nespēj pildīt savas Līgumā noteiktās saistības ilgāk nekā 20 (divdesmit) 

dienas, tad otrai Pusei, neatlīdzinot pirmajai Pusei jebkādus zaudējumus, ir tiesības 

vienpusēji izbeigt līguma darbību, par to rakstiski paziņojot. 

5.4. Puses visas domstarpības, kas izriet un rodas sakarā ar Līgumu, tā izpildi, 

izbeigšanu vai spēkā esamību, risinās abpusējās sarunās. Ja sarunu rezultātā Puses 



nevienojas, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

6. Papildus noteikumi  
 

6.1. Līgums tiek noslēgts atbilstoši Publiskā iepirkuma „Kanalizācijas tīklu skalošana 

un CCTV izpēte Balvu pilsētā” piedāvājumam. Jebkuri līguma grozījumi in 

papildinājumi tiek noformēti rakstisku vienošanos veidā, tie pievienojami Līgumam un 

kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos parakstījušas abas Puses. 

6.2. Tos jautājumus un tiesiskās attiecības, par kurām Puses nav vienojušās Līgumā, 

risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.3. Līgums ir saistošs abām Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

6.4. Pusēm nav tiesības bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas izpaust 

trešajām personām jebkādu informāciju, ko tā ieguvusi Līguma darbības laikā un 

rezultātā, izņemot gadījumus, kad šī informācija jāsniedz Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5. Sūtījums, korespondence, ko viena Puse nodod otrai Pusei saskaņā vai sakarā ar šo 

līgumu, ir atzīstama par pienācīgi nodotu un saņemtu, ja tā ir nosūtīta uz šajā līgumā 

norādīto Puses adresi ar ierakstītu vēstuli vai personīgi nodota otrai pusei pret parakstu. 

Dokumenti atzīstami par pienācīgi iesniegtiem un saņemtiem 7. (septītajā) dienā pēc 

nosūtīšanas (pasta zīmogs), ja nosūtīti uz Līgumā minētajām adresēm ierakstītā vēstulē 

vai agrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences 

izsniegšanu adresātam, tajā pašā dienā, ja tie nosūtīti ar kurjeru vai personīgi nodoti 

Pusei vai tās pārstāvim. 

6.6. Puses savlaicīgi, lai neciestu Pakalpojuma izpildes kvalitāte, apmainās ar jebkuru 

dokumentāciju un informāciju, kas ir nepieciešama Pakalpojuma izpildei. 

 

7. Līguma darbības termiņš un rekvizīti 

 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz _____. gada 

____. ___________. 

7.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par 

to rakstiski brīdinot otru pusi. 

7.3. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, no kuriem viens 

pēc Līguma abpusējas parakstīšanas tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs - Izpildītājam 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Balvu novada pašvaldības aģentūra 

“SAN-TEX” 

Bērzpils ielā 56, Balvos, LV-4501 

PVN reģ. Nr. LV90001663120 

AS ”SEB banka”, Balvu filiāle 

Kods UNLALV2X024 

Konta Nr. LV92UNLA0050003843305 

A/S Citadele 

Kods PARXLV22 

Konts LV12PARX0006684760015 

e-pasts: santex@balvi.lv 

Uzņēmuma nosaukums 

Juridiskā adrese: _________________ 

PVN reģ. Nr. __________ 

Tālruņa Nr ______________ 

e-pasts:  ________________ 

 

Norēķinu rekvizīti: 

Bankas nosaukums______________ 

Kods: ______________ 

Konta Nr._________________ 

______________________ _____________________________ 

            / Vārds Uzvārds /                /Vārds Uzvārds/ 

 


