
LĪGUMS Nr. 3-19/2015/232 

Par zemes kadastrālo uzmērīšanu  

 

Viesīte, Viesītes novads                                                                       2015. gada 5. maijā 

 

Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela 10,  

Viesīte, Viesītes novads, LV5237, tās domes  priekšsēdētāja, Jāņa Dimitrijeva personā, kurš 

darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses,  

un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DL Dati” reģistrācijas Nr. 45403033305, juridiskā adrese: 

„Spunģēni 1”-10, Spunģēni, Krustpils pag., Krustpils novads, LV-5202,  tās valdes locekles 

Lūcijas Deinates personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs) no 

otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti – Puse/-es,  

pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.
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panta  kārtībā „Zemes kadastrālā uzmērīšana Viesītes novada pašvaldības vajadzībām”, ID nr. 

VNP 2015/08, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums.  

1.Līguma priekšmets un izpildes termiņi 

l.l. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem – darbaspēku, aprīkojumu, 

iekārtām, materiāliem un citu nepieciešamo nodrošinājumu sniegt zemes kadastrālās 

uzmērīšanas pakalpojumus, turpmāk – Darbi saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju (1. 

Pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (2. Pielikums) 

1.2. Pasūtītājs negarantē noteiktu darbu apjomu Līguma darbības laikā. Pasūtītājs pasūta Darbus 

šī Līguma darbības laikā pēc nepieciešamības, ņemot vērā savas budžeta iespējas, 

nepārsniedzot Līguma summu. 

1.3. Līguma izpildes vieta: Viesītes novads. Precīzu nekustamo īpašumu atrašanās vietu Pasūtītājs 

norāda darba uzdevumā.  

1.4. Līguma darbības termiņš: no līguma noslēgšanas  līdz 2016.gada 31. decembrim vai līdz 

laikam, kad līgumu summa sasniedz EUR 40000,00 bez pievienotās vērtības nodokļa, atkarībā 

no tā, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais. 

1.5. Izpildītājs Darbus veic tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma darba uzdevumā norādītajos 

objektos, termiņos un apjomā. 

1.6. Darbi jāveic ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja darba uzdevuma 

saņemšanas un saskaņā ar darba uzdevumā noteikto pakalpojumu aprakstu, finanšu 

piedāvājumā  (2. pielikumā) norādītajiem izcenojumiem un Līguma nosacījumiem. 

1.7. Par šajā Līgumā neatrunātām Darbiem izvirzītām prasībām Puses vienojas Līguma izpildes 

gaitā.  

 

2.Pušu saistības 
2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. nodrošināt Pasūtītāja darba uzdevumu saņemšanu atbilstoši šī Līguma noteikumiem; 

2.1.2. veikt Darbus pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar Līguma noteikumiem, darba 

uzdevumā norādītajos objektos, termiņos un apjomā; 

2.1.3. nodrošināt Iepirkumā norādīto speciālistu piesaisti Darbu veikšanā; 

2.1.4. jautājumos par Darbiem, kas nav atrunāti Līgumā vai Iepirkumā sadarboties ar 

Pasūtītāju un ievērot Pasūtītāja noteiktās prasības; 

2.1.5. visā Līguma darbības laikā, ziņojot par to Pasūtītājam, veikt uzraudzību kārtīgai visu 

Līguma saistību izpildei, nodrošinot ar kompetentu un pilnvarotu darbu vadītāju; 

2.1.6. Līguma izpildes gaitā ievērot darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības 
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prasības, sanitārās un vides aizsardzības prasības un uzņemties pilnu materiālo 

atbildību par visiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīti Pasūtītājam, Izpildītāja 

darbiniekiem vai trešajām personām šo prasību neievērošanas rezultātā, kā arī sakaru 

komunikāciju, elektrisko tīklu un citu komunikāciju sabojāšanas gadījumā; 

2.1.7. ja Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju, novērst pretenzijā norādītos 

trūkumus pretenzijā noteiktajā termiņā; 

2.1.8. nodrošināt, pēc pasūtīto Darbu izpildes, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu 

plānu iesniegšanu Pasūtītājam pēc adreses: Brīvības  iela 10, Viesīte, Viesītes novads.   

2.2. Izpildītājs nav tiesīgs ar šo Līgumu nodibinātās saistības nodot trešajai personai bez 

Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

2.3. Pasūtītājs apņemas: 

2.3.1. veikt Darbu pasūtīšanu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā; 

2.3.2. pieņemt no Izpildītāja labā kvalitātē, atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos 

Darbus; 

2.3.3. norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem. 

 

3.Darbu pasūtīšana un nodošana 

3.1. Pasūtītājs veic Darbu pasūtīšanu ar darba uzdevumu. 

3.2. Darba uzvedums tiek dots Izpildītājam rakstveidā, iesniedzot to izpildītāja birojā. Darba 

uzdevumā tiek norādīts konkrētais objekts, Darbu izpildes termiņš un apjoms. 

3.3. Pēc pasūtīto Darbu pabeigšanas, Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānus. 

3.4. Izpildītājs izpildītos Darbus, tai skaitā, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus, 

nodot Pasūtītājam ar Pieņemšanas-nodošanas aktu pēc adreses Brīvības  iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads. 

3.5. Pasūtītājs var atteikties pieņemt izpildītos Darbus, ja Pasūtītājs nav prasījis to veikšanu, tie 

neatbilst Līguma nosacījumiem un/vai darba uzdevumam, ir nekvalitatīvi, nav ievēroti 

Pasūtītāja norādījumi vai ir pieļautas citas būtiskas kļūdas.  

3.6. Pušu kontaktpersonas: 

3.6.1. Pasūtītāja kontaktpersona: _____________________________ 

3.6.2. Izpildītāja kontaktpersona: ________________________ 

 

4.Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Kopējā Līguma summa nevar pārsniegt EUR 40000.00 (četrdesmit tūkstoši eiro, 00 centi), 

plus pievienotās vērtības nodoklis 21% - EUR 8400.00 (astoņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi) 

kopsummā EUR 48400,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi). 

4.1.1. Pasūtītājs pasūta pakalpojumu pēc nepieciešamības, ņemot vērā savas budžeta 

iespējas, nepārsniedzot iepirkuma nolikumā paredzēto līguma summu. 

4.1.2. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā. 

4.2. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildīto Darbu apjomu atbilstoši finanšu piedāvājumā (2. 

Pielikums) norādītajiem izcenojumiem. 

4.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski izpildīto Darbu apjomu 20 (divdesmit) darba dienu 

laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja abpusēji 

parakstītu Pieņemšanas-nodošanas aktu. Aktam tiek pievienota darbu tāme. 

4.4. Maksājumi tiek veikti bezskaidrā naudā uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu 

kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma 

uzdevumā. 

 

 

5.Pušu atbildība 
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5.l. Ja Izpildītājs kavē šajā Līgumā noteiktos termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% 

apmēra no kopējās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

kopējās līguma summas, kā arī atlīdzina Pasūtītājam visus radītos zaudējumus pilnā apmērā. 

Līgumsods tiek ieturēts no Izpildītāja piestādītā rēķina summas. 

5.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumu termiņus, tas maksā Izpildītājam 

nokavējuma naudu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk par 10% no kopējās līguma summas. 

5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes pilnā apmērā. 

5.4. Par savu Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi katra no Pusēm ir atbildīga otras 

priekšā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, izņemot, ja saistību neizpilde vai 

nepienācīga izpilde radusies „force majeure” (dabas katastrofas, ugunsgrēks u.tml.) apstākļu 

dēļ. 

5.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbiem kopumā, arī par darbiem, kuri veikti piesaistot trešās 

personas saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.6. Visos jautājumos, kurus Puses nav atrunājušas šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas 

Republikā esošās likumdošanas. 

 

6.Citi nosacījumi 
6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz tajā noteikto saistību pilnīgai 

izpildei.  

6.2. Līgums var tikt lauzts, Pusēm rakstveidā par to savstarpēji vienojoties, kā arī Latvijas 

Republikas Civillikuma vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

6.3. Visas izmaiņas vai papildinājumus Līgumam Puses sastāda rakstiski un tie stājas spēkā, 

kad ir abpusēji parakstīti un pēc parakstīšanas ir uzskatāmi par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. 

6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to Izpildītāju 5 dienas 

iepriekš, ja iestājas kāds no šādiem apstākļiem: 

6.4.1. Izpildītājs nepilda Līguma nosacījumus, 

6.4.2. Izpildītājs kavē darba uzdevumā norādīto Darbu izpildes termiņu vairāk kā 5 dienas,  

6.4.3. Darbus veic nekvalitatīvi un Pasūtītāja norādītajā termiņā konstatētos trūkumus 

nenovērš, 

6.4.4. Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu, tiek likvidēts vai tiek apturēta tā 

saimnieciskā darbība, 

6.4.5. tiek anulēti sertifikāti Izpildītājam vai iesaistītajiem speciālistiem (ja nekavējoties 

netiek veikta speciālista nomaiņa), kas liedz veikt saimniecisko darbību saistībā ar 

Līguma priekšmetu. 

6.5. Līguma izpildē iesaistīto speciālistu nomaiņa var tikt veikta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. 

Izpildītājam speciālista nomaiņas gadījumā, jānodrošina speciālista nomaiņa ar līdzvērtīgas 

kvalifikācijas speciālistu, atbilstoši Iepirkuma prasībām. 

6.6. Apakšuzņēmēju piesaistīšana vai nomaiņa Līguma izpildē var tikt veikta tikai ar Pasūtītāja 

piekrišanu. 

6.7. Ir pieļaujami tikai nebūtiski Līguma grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai 

Publisko iepirkumu likuma 67.
1
panta otrajā daļā minētajos gadījumos, ņemot vērā šī panta 

trešās daļas nosacījumus. 

6.8. Visus strīdus, domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes gaitā, Puses centīsies 

atrisināt pārrunu un vienošanās ceļā. Ja Pusēm neizdosies vienoties, strīds tiks risināts tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. 

6.9. Pušu tiesiskā statusa vai amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma darbības 

pārtraukšanai.  

6.10. Puses trīs dienu laikā paziņo rakstiski otrai Pusei par savu rekvizītu vai kontaktpersonas 

maiņu. 
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6.11. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros  

6.12. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks un pēc parakstīšanas viens 

eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un viens – Izpildītājam.  

6.13. Līguma pielikumi:  

1. pielikums  - Iepirkuma tehniskā specifikācija; 

2. pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumam (kopija). 

 

7. Pušu rekvizīti  

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 
Viesītes novada pašvaldība Viesītes novada pašvaldība 

juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 

juridiskā adrese: „Spunģēni 1”-10, Spunģēni, 

Krustpils pag., Krustpils novads, LV-5202  

faktiskā adrese:  Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 

faktiskā adrese:  „Spunģēni 1”-10, Spunģēni, 

Krustpils pag., Krustpils novads, LV-5202  

Vienotais reģistrācijas Nr.: 90000045353 Vienotais reģistrācijas Nr.: 45403033305 

PVN maks. reģ. Nr. LV90000045353 PVN maks. reģ. Nr.: LV45403033305 

Konts: LV66UNLA0009013130395 Konts: LV52UNLA0050018856812 

Banka: AS SEB banka Banka: AS SEB banka 

Bankas kods: UNLALV2X Bankas kods: UNLALV2X 

 

8. Pušu paraksti 

 

Pasūtītājs 

Viesītes novada pašvaldība  

Domes  priekšsēdētājs 

Jānis Dimitrijevs 

_______________________ 

Izpildītājs 

SIA „DL Dati” 

Valdes locekle 

Lūcija Deinate 

______________________ 

 

 


