
 

LĪGUMS Nr. PA „S-T” 2016/5 
(par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību) 

 

Balvos         2016.gada 25. aprīlī 

 

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, un 

 

SIA „WESEMANN”, Reģ.Nr.40003140237, kas atrodas Elizabetes ielā 75, Rīga, 

Latvija, LV-1050, ko pārstāv tās valdes loceklis Ivars Paurs, kas darbojas uz statūtu pamata, 

turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,  

 

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

iepirkuma „Tehniskā projekta „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izstrāde 

un autoruzraudzība”, ID Nr. PA „S-T” 2016/5, turpmāk tekstā – iepirkums, rezultātiem, 

Kohēzijas fonda SAM 6.3.1. ietvaros un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, Puses 

noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā noteiktajā termiņā 

veikt būvprojekta izstrādi „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (turpmāk – 

Darbs) atbilstoši iepirkumam. Pēc Darba veikšanas Izpildītājs veic tā autoruzraudzību 

būvniecības laikā, ievērojot LBN normas un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus. 

1.2. Izpildītājs apņemas nodot Darbu Pasūtītājam saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu 

(Līguma 1.pielikums) noteiktajā termiņā (tehnisko projektu – 7 (septiņu) mēnešu laikā), kā arī 

atbilstoši savam piedāvājumam iepirkumā. 

1.3. Projektējamā objekta atrašanās vieta ir Balvu pilsēta, Balvu novads, turpmāk tekstā – 

Objekts. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā summa par Darba izpildi un autoruzraudzības veikšanu ir EUR 12900,00 

(divpadsmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 euro centi), pieskaitot 21% pievienotās vērtības 

nodokli EUR 2709,00 (divi tūkstoši septiņi simti deviņi euro, 00 euro centi) kopā Līguma 

summa, ko Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam, ir EUR 15609,00 (piecpadsmit tūkstoši 

seši simti deviņi euro, 00 euro centi). 

2.2. Līguma summa sastāv no: 

2.2.1. Ārējo ūdensvada tīklu projektēšanas un sastāda 5160,00 (pieci tūkstoši viens simts 

sešdesmit euro, 00 euro centi), PVN 21% - 1083,60 (viens tūkstotis astoņdesmit trīs euro, 60 

euro centi) un kopā 6243,60 (seši tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro, 60 euro centi); 

2.2.2. Ārējo ūdensvada tīklu autoruzaudzības un sastāda 1032,00 (viens tūkstotis trīsdesmit 

divi euro, 00 euro centi), PVN 21% - 216,72 (divi simti sešpadsmit euro, 72 euro centi) un 

kopā 1248,72 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro, 72 euro centi); 

2.2.3. Ārējo kanalizācijas tīklu projektēšanas un sastāda 5676,00 (pieci tūkstoši seši simti 

septiņdesmit seši euro, 00 euro centi), PVN 21% - 1191,96 (viens tūkstotis viens simts 

deviņdesmit viens euro, 96 euro centi) un kopā 6867,96 (seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit 

septiņi euro, 96 euro centi); 

2.2.4. Ārējo kanalizācijas tīklu autoruzraudzības un sastāda 1032,00 (viens tūkstotis trīsdesmit 

divi euro, 00 euro centi), PVN 21% - 216,72 (divi simti sešpadsmit euro, 72 euro centi) un 

kopā 1248,72 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro, 72 euro centi); 

2.3. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas 

kontu. 

2.4. Līguma summu Pasūtītājs Izpildītājam maksā pa daļām: 



2.4.1. pēc akceptēta būvprojekta izstrādes (Darba veikšanas) Līguma 2.2.1. un 2.2.3.punktā 

norādītās summas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

2.4.2. pēc autoruzraudzības veikšanas Līguma 2.2.2. un 2.2.4.punktā norādītās summas 

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas 

ekspluatācijā un rēķina saņemšanas. 

2.5. Avansa maksājums netiek paredzēts. 

5.2. Kopējā Līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja 

izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. Kopējā līguma 

summa var mainīties, piemērojot līgumsodus. 

 

3. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI 

3.1. Darba izpildi Izpildītājs veic saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums). 

Būvprojekts nododams Pasūtītājam tā juridiskajā adresē, ja Puses nevienojas savādāk. 

3.2. Izpildītājs apņemas Darbu veikt, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un 

citu normatīvo aktu prasības. Projektēšanas Darbs tiek izpildīts precīzi, kvalitatīvi un 

profesionālā līmenī. 

3.3. Darba pilnīgu izpildi un nodošanu (ar veiktu tehnisko ekspertīzi) Pasūtītājam Izpildītājs 

veic 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Autoruzraudzību izpildītājs veic 

līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

3.4. Līguma beigu termiņš – Objekta nodošana ekspluatācijā un visu saistību izpilde. 

 

5. DARBA IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Izpildītājs izstrādā un nodod Pasūtītājam 1 (vienu) būvprojekta eksemplāru būvprojekta 

ekspertīzes veikšanai. 

5.2. Pēc eksperta slēdziena saņemšanas, kurā ir uzskaitīti būvprojekta trūkumi, nepilnības vai 

neatbilstība Projektēšanas uzdevumam, Izpildītājs veic labojumus un iesniedz Pasūtītājam 

izlabotu būvprojektu. 

5.3. Pēc pozitīva eksperta slēdziena saņemšanas Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nodod 

Pasūtītājam būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros papīra formātā, iesniegšanai būvvaldē akcepta 

saņemšanai. Pēc būvprojekta akceptēšanas, tā sējumi ar visiem saskaņojumiem (izņemot 

sējumu „Ekonomikas daļa”) ir jāiesniedz PDF formātā. Elektroniskajā formātā sējums „Darbu 

daudzumu saraksts” papildus jāiekļauj arī MS Excel formātā. Materiālu tehniskās 

specifikācijas un darbu apjomu tabulās detalizēti jānorāda to kvalitātes līmeni. Materiālu 

tehniskās specifikācijas jāizstrādā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasībām. 

Informācijai elektroniskajā formātā ir pilnībā jāatbilst attiecīgajai informācijai būvprojekta 

papīra formātā. 

5.4. Izstrādājot būvprojekta dokumentāciju, Izpildītājs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā 

Darba veikšanā, kā arī vadās no Pasūtītāja norādījumiem un Pasūtītāja akceptētās Darba 

veikšanas kārtības. Izpildītājs, veicot Darbu, ievēro spēkā esošos normatīvos aktus. 

5.5. Pasūtītājs Līguma ietvaros sadarbojas tikai un vienīgi ar Izpildītāju. Visas neskaidrības, 

jautājumi, dokumenti tiek adresēti un iesniegti tikai un vienīgi Izpildītājam vai Līgumā 

norādītajai Izpildītāja kontaktpersonai, ja vien Puses rakstveidā nevienojas savādāk. 

5.6. Pēc Darba izpildes Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju pieņemt Darbu, vienlaicīgi iesniedzot no 

savas puses parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu un visu ar Darba izpildi saistīto 

dokumentāciju. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no šāda uzaicinājuma saņemšanas 

dienas paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai, ja Darbs neatbilst Līguma noteikumiem, 

Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu, un 

iesniedz to Izpildītājam. 

5.7. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic 

atkārtotu Darba pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

5.8. Par Darba izpildes dienu tiek uzskatīta abpusēja pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas diena. 

 

6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI: 



6.1.1. Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā Darba atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām. 

6.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem, vai 

cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Darba sniegšanu vai 

tā ietvaros radītā produkta turpmāku izmantošanu. 

6.1.3. Izpildītājs ir tiesīgs Darba jebkuras daļas izpildi nodot tikai tām trešajām personām, 

kuras ir minētas Izpildītāja piedāvājumā iepirkumam. 

6.1.4. Izpildītājam Darba izpildes laikā ir jāsadarbojas un jānodrošina ar informāciju par 

Darba izpildi Līguma 15.1.punktā norādīto personu. 

6.1.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par visām Darba izpildē pieļautajām kļūdām. 

6.1.6. Projektētājam 2 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, jāiesniedz 

Pasūtītājam noslēgts būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, 

apdrošināšanas līgums, kā arī apdrošinātāja izziņa, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz 

noteiktu termiņu. Iesniedzams minētā līguma oriģināls vai apdrošinātāja apstiprināta minētā 

līguma kopija un maksājuma apliecinoša dokumenta kopija. Apdrošināšanas līgums slēdzams 

atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu 

un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas līgums 

jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvdarbu laiku. 

6.1.7. Izpildītājs apņemas Darba izpildē ievērot kompetentu institūciju un amatpersonu 

prasības un norādījumus. 

6.1.8 Izpildītājam ir pienākums rēķinā norādīt Līguma numuru. 

6.1.9. Izpildītājam ir tiesības nodot Darbu pirms termiņa. 

6.1.10. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darba gaitu 2 

(divu) darba dienu laikā. 

6.1.11. Būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanas laikā Izpildītājam ir pienākums sniegt 

atbildes uz jautājumiem par būvprojektu 1 (vienas) darba dienas laikā. 

6.2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI: 

6.2.1. Pasūtītājs ar savu darbību apņemas sekmēt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, 

nodrošinot Līgumā noteiktajā kārtībā Darba pieņemšanu un samaksu par paveikto Darbu. 

Pasūtītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kuras traucētu Darba izpildi. 

6.2.2. Izpildītāja iesniegtos dokumentus, tajā skaitā rakstveida lūgumus, Pasūtītājs izskata 2 

(divu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas. Izpildītāja pieprasītos Darba izpildei 

nepieciešamos dokumentus, kurus Pasūtītājam ir jāizsniedz Izpildītājam, ievērojot Līguma 

noteikumus, Pasūtītājs izsniedz 2 (divu) darba dienu laikā no Izpildītāja rakstiska 

pieprasījuma saņemšanas dienas. 

6.2.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Darbu gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj 

normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos. 

 

7. AUTORUZRAUDZĪBA 

7.1. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk līdz ar būvdarbu uzsākšanu objektā. Autoruzraudzība 

tiek veikta līdz būvdarbu pabeigšanai. 

7.2. Pasūtītājs informē Izpildītāju par būvdarbu uzsākšanu objektā 3 (trīs) dienas iepriekš. 

7.3. Autoruzraudzības darbu apraksts, darbu grafiks un izpildes termiņš tiks fiksēti 

autoruzraudzības žurnālā. 

7.4. Izpildītāja norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir 

ierakstīti Autoruzraudzības žurnālā. 

7.5. Izpildītājs nav atbildīgs par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek 

novērstas Autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta. 

7.6. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām, 

informēt Pasūtītāju rakstiski par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautām 

atkāpēm no būvprojekta un Latvijas būvnormatīviem, kā arī visiem apstākļiem, kuri var 

ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus, piecu darba dienu laikā, par 

iespējamiem risinājumiem. 

7.7. Līgums paredz Izpildītāja izstrādātā un Pasūtītājam nodotā projekta dokumentācijas 

precizēšanu nepieciešamības gadījumā. 

7.8. Izpildītāja pienākumi autoruzraudzības laikā: 



7.8.1. Veikt Autoruzraudzību atbilstoši šī Līguma noteikumiem, spēkā esošajiem likumiem un 

būvniecību reglamentējošām normām. 

7.8.2. Izpildītāja pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

7.8.3. Izpildītāja pienākums ir ierasties objektā pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu 

reizi nedēļā. 

7.8.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Autoruzraudzības veikšanai nepieciešamās Pasūtītāja sniegtās 

informācijas un dokumentu atbilstības Autoruzraudzības vajadzībām un LR normatīvajiem 

aktiem pārbaudi. 

7.8.5. Izpildītājam kā autoruzraugam būvniecības gaitā ir jāseko līdzi objektam, lai būvdarbi 

tiktu veikti saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto un saskaņoto būvprojektu. 

 

8. IZMAIŅAS LĪGUMĀ UN LĪGUMA LAUŠANA 

8.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to 

vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto 

brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (termiņš nedrīkst būt īsāks kā 10 

kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) 

Līgumā noteikto saistību izpildei (konstatēto pārkāpumu novēršanai). Ja brīdinājumā 

norādītajā termiņā pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var 

vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku 

paziņojumu. 

8.2. Izpildītājs var lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot 

Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu termiņus ilgāk par 30 

kalendārajām dienām. 

8.3.   Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu: 

8.3.1. Ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta; 

8.3.2. ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvprojekta izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu 

nosacījumiem. 

8.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvprojekta izstrādes vai 

Autoruzraudzības darbus, par ko tiek sastādīts Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akts, un 

saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem projektēšanas 

darbiem un Autoruzraudzības darbiem, izņemot gadījumu, ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja 

vainas dēļ. 

8.5. Līguma izpildes termiņus ar rakstisku vienošanos var grozīt šādos gadījumos:  

8.5.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi; 

8.5.2. ja inženierkomunikāciju turētājs/īpašnieks projektēšanas darbu izpildes laikā ir 

veicis izmaiņas komunikāciju izbūvē vai uzstāda jaunas tehniskās prasības, kas attiecas uz 

inženierkomunikācijām. 

.  

 

9. PUŠU ATBILDĪBA 

9.1. Izpildītājs uzņemas atbildību par Darba un autoruzraudzības pienācīgu sniegšanu, tā 

kvalitāti, atbilstību Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai neatbilstību izpildītajā Darbā vai 

autoruzraudzībā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 

Izpildītāju vai citus ekspertus vai speciālistus, kā arī nosūta paziņojumu Izpildītājam. 

9.3. Gadījumos, kad Darbs netiek veikts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, 

Izpildītājs uz sava rēķina pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

novērš trūkumus vai neatbilstību Darba izpildē. 

9.4. Ja Izpildītājs nenodod Darbu vai jebkuru tā daļu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs 

ir tiesīgs piemērot un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 

summas par katru nokavējuma dienu. Līgumsods tiek aprēķināts līdz dienai, kad Izpildītājs ir 

izpildījis savas saistības pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai Pasūtītājs paziņo 

par Līguma izbeigšanu saskaņā ar 8.2.punktu. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no 

Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī neizslēdz Pasūtītāja tiesības saņemt tam 

radušos zaudējumu atlīdzību. 



9.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu vai autoruzraudzību Līgumā noteiktajos termiņos, 

tad Izpildītājs ir tiesīgs piemērot un Pasūtītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5%  

apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu. Līgumsods tiek aprēķināts līdz 

dienai, kad Pasūtītājs ir izpildījis savas saistības pilnā apmērā saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā noteikto saistību pilnīgas 

izpildes, kā arī neizslēdz Izpildītāja tiesības saņemt tam radušos zaudējumu atlīdzību. 

9.6. Puse atbild par nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Līguma neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi, otrai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

9.7. Izpildītājs sedz zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies sakarā ar būvprojekta nekvalitatīvu 

izstrādi vai izpildes termiņa neievērošanu. 

 

10. AUTORTIESĪBAS UN CITAS TIESĪBAS 

10.1. Puses atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko šī Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai dotā uzdevuma robežās, ja šādos dokumentos ietvertā 

informācija ir attiecināma tikai uz konkrēto, specifisko Pasūtītāja Objektu, turpmāk tekstā šādi 

dokumenti saukti – „autortiesību objekti”, tiks uzskatīta par Pasūtītāja īpašumu, un uz to tiks 

attiecināti sekojoši autortiesību tiesiskie regulējumi: 

10.2. Šajā Līgumā noteiktā samaksa ietver pilnīgu atlīdzību par autortiesību objektu 

izstrādāšanu, nodošanu Pasūtītājam un autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam 

nodoto tiesību apjomam. 

10.3. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām ne 

peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības, un Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem 

(tai skaitā neiegūto peļņu), kas Pasūtītājam varētu rasties ja Izpildītājs pārkāptu šī Līguma 

noteikumus. 

 

11. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS 

KĀRTĪBA 

11.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

11.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

11.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām. 

 

12. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI 

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un 

ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes 

institūciju lēmumi. 

12.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc tās uzskata, ir iespējama un 

paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās 

prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līguma 

saistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kas ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus 

Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī izbeidz Līgumu. 

 

 

 



13. CITI NOTEIKUMI 

13.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem to tiesības un pienākumus. 

13.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

13.3. Ja viens vai vairāki Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūs par spēkā neesošiem, 

pretlikumīgiem, tas ir, zaudēs saistošo spēku, tas nekādā veidā neierobežos un neietekmēs 

pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses 

apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanu, saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

13.4. Jebkādi Līguma papildinājumi, labojumi vai grozījumi iegūst juridisku spēku, kļūstot 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja tie ir sastādīti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Nav 

pieļaujami Līguma grozījumi, kas būtiski ietekmē iepirkuma ietvaros paredzētos nosacījumus. 

13.5. Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, 

norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu un zīmogu. 

13.6. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas tām kļuvusi 

zināma, pildot šī Līguma noteikumus 

13.7. Visos citos jautājumos, kurus neregulē šī Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā 

esošās Latvijas Republikas likumdošanas. 

13.8. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu 

eksemplāru glabā Pasūtītājs, bet otru – Izpildītājs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks 

spēks. 

 

14. KONTAKTPERSONAS 

14.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir Aivars Pugejs, tālr. +371 29113054, e-pasts: 

aivars.pugejs@inbox.lv . 

14.2. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir Ivars Paurs, tālr.+371 67381601, e-pasts: 

Office@wesemann.lv  

 

15. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI 

 

  Pasūtītājs: 

   

  Izpildītājs: 
Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-                                    

TEX” 
  SIA „WESEMANN” 

  Reģ. Nr. 90001663120   Reģ.Nr. 40003140237 

  Bērzpils iela 56, Balvi, LV-4501    

  e-pasts: santex@balvi.lv   e-pasts: Office@wesemann.lv 

  AS „Citadele Banka”   AS DNB Banka  

  Konts     LV12PARX0006684760015   Konts LV63RIKO0002010062653 

  Kods PARXLV22   Kods RIKOLV2X 

 

  __________________ U.Sprudzāns           ____________________ I.Paurs 

  z.v.               z.v. 
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