
Līgums Nr. 3-19/2018/127 

Par darbmācības kabineta remontu Viesītes vidusskolā 

Viesīte, Viesītes novads 

2018. gada 6. aprīlī 

Viesītes novada pašvaldība, reģ.Nr.90000045353, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes 

novads, LV-5237, tās domes priekšsēdētāja Alfona Žuka personā, kas rīkojas pamatojoties uz 

pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  

un    

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ebauer Group” (turpmāk – Būvuzņēmējs), reģistrācijas 

Nr. 55403039511, juridiskā adrese: Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekļa 

Andreja Gavrilova personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā abas 

kopā sauktas Puses, katra atsevišķi - Puse, 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā   

“Darbmācības kabineta remonts Viesītes vidusskolā”, ID Nr.  VNP 2018/04, rezultātiem un 

Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) savstarpēji vienojoties noslēdz 

šādu līgumu  (turpmāk – Līgums):  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pasūtītājs pasūta un Būvuzņēmējs veic būvdarbus (turpmāk - Darbus) -  Darbmācības 

kabineta Viesītes vidusskolā, Vaļņu ielā 7, Viesītē, Viesītes novadā( turpmāk -objekts)  

remontu atbilstoši tāmei ( 2. Pielikums). 

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona Darbu izpildes laikā ir pašvaldības būvinženieris Gatis 

Puzāns, tālr. 28636652, e-pasts gatis.puzans@viesite.lv.  

1.3. Būvuzņēmēja kontaktpersona Darbu izpildes laikā ir  Andrejs Gavrilovs, tālr. 29578560, 

e-pasts: erbauer@inbox.lv  

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
1.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu ir spēkā līdz tā saistību pilnīgai 

izpildei.  

1.2. Būvdarbi jāveic laikā  no 2018. gada 1. jūnija līdz 1. augustam. 

 

3. LĪGUMA CENA 
3.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, 

ir EUR 14281,51 (četrpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro un 51 cents) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN). PVN 21% EUR 2999,12 (divi tūkstoši deviņi 

simti deviņdesmit deviņi euro un 12 centi). Līguma kopējā summa EUR 17280,63 

(septiņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 63 centi) Pasūtītājs samaksā 

Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka 

Būvuzņēmējs izpilda saistības.  

3.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli. Tāmē noteiktās darbu 

izmaksu cenas paliek nemainīgas visā līguma darbības laikā. 

 

4. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI 
4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi 

norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, 

Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.  

4.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas veikt līgumā noteiktajā termiņā, iepriekš saņemot no 

Pasūtītāja būvdarbu zonu. 

4.3. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus 

tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir 

tiesības, vispirms saskaņot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un 

izmaksas.  

4.4. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē:  

4.4.1. Atbildīgo darbu vadītāju Andreju Gavrilovu, sert. Nr. 4-01288, 

4.4.2. Atbildīgo personu par darba aizsardzību un ugunsdrošību Andreju Gavrilovu. 

4.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie 
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būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto 

darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, 

elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi. 

4.6. Būvdarbu veikšana Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi – Viesītes vidusskolas 

direktoru Andri Baldunčiku, tālr. 65245214, 29491040, e-pasts 

andris.baldunciks@viesite.edu.lv, lai būvdarbu veikšana netraucētu mācību un 

pasākumu norisi. 

 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Pasūtītājs apņemas: 
5.1.1. nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs 

akts.  

5.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un nodrošināt Būvuzņēmēja 

personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes 

laikā, kas saskaņota ar Viesītes vidusskolas direktoru; 

5.1.3. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;  

5.1.4. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības: 
5.3. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu 

normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos; 

5.4. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā. 

 

6. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI  

6.1. Būvuzņēmējs apņemas: 
6.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu; 

6.1.2. ne vēlāk kā 05.06.2018. pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa 

un uzsākt būvdarbus, Līdzējiem sastādot par to aktu.  

6.1.3. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas 

nacionālo standartu nosacījumiem; 

6.1.4. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes 

drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt 

apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī 

uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām 

sekām;  

6.1.5. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu 

un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvniecības dokumentāciju un Latvijas 

būvnormatīviem; 

6.1.6. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;  

6.1.7. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm būvgružu aizvākšanai, kā arī 

nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai, veicot kārtības un tīrības nodrošināšanu Būvobjektā.  

6.1.8. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvniecības dokumentācijā vai 

jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem 

tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt 

Pasūtītāju;  

6.1.9. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies 

būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi; 

6.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos 

nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās; 

6.1.11. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt 

bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos 

pasākumus, lai tos novērstu;  

6.1.12. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu 

nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā nodošanai Pasūtītājam 

(nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai); 

6.1.13. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un 

instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, 

6.1.14.  pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt savus 
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būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.). 

6.1.15. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem 

normatīvajiem aktiem.  

6.1.16. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu kvalitāti un šī 

Līguma noteikumu ievērošanu. 

6.1.17. Piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt būvdarbos iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja 

nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija 

ir zināma. Sarakstā norāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma 

līguma izpildes laikā Uzņēmējs  paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas 

izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk 

iesaistīts būvdarbu veikšanā. 

 

7. GARANTIJA 
7.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvniecības dokumentācijas 

prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs 

ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem  zaudējumiem, kas 

rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi 

ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, 

materiālos vai iekārtās nav defektu. 

7.2. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst defektus vai 

citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā – 36 

(trīsdesmit sešu) mēnešu periodā pēc būvdarbu nodošanas, pie pareizas objekta 

ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 7.1., 7.2. punktos noteiktā garantija. 

7.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, 

norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. 

Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām, bet Līdzēji 

var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 5 (piecu) darba 

dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad 

Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā). Pie 

defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums 

ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem 

apmaksā vainīgais Līdzējs. 

7.4. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta 

sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī 

Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, 

kad akts ir ticis sastādīts. 

7.5. Ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, 

Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz Defektu 

novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē 

Būvuzņēmēju 5 dienas iepriekš. 

 

8. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
8.1. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam sagatavo aktu par 

iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Darbi tiek uzskatīti par akceptētiem un 

pieņemtiem, ja veikto Darbu izpildes aktu pēc paveikto darbu apskates objektā, ir parakstījis 

pasūtītājs un Būvuzņēmējs. Akts par izpildītiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu 

izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par 

izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu. 

8.2. Atkārtota darbu pieņemšana – nodošana notiek 3 (triju) darba dienu laikā pēc atkārtotas         

darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas. 

8.3. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, 

neatbilst Līgumam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām.  

8.4. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati.  

8.5. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz 

sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu 

izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota objekta pieņemšana.  
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8.6. Pēc Darbu pilnīgas izpildes Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas- nodošanas 

aktu.  

8.7. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par 

būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas. 

 

9. MAKSĀJUMU IZDARĪŠANAS KĀRTĪBA 
9.1. Pasūtītājs Darbus apmaksā Būvuzņēmējam par faktiski izpildītiem darbiem, pēc 

Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) dienu laikā pārskaitot naudu uz 

Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas 

būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis veikto Darbu izpildes aktu. 

9.2. Pasūtītājs maksājumu par pēdējo mēnesi veic tikai pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas un 

pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas. 

 

10. IZMAIŅAS LĪGUMĀ 
10.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa 

tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi kļūst 

par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

10.2. Izmaiņās līgumā pieļaujamas tika Publisko iepirkumu likuma 61. panta kārtībā. 

 

11. LĪGUMSODS   
11.1. Ja Būvuzņēmējs vainas dēļ būvdarbi netiek uzsākti Līguma 4.2. punktā noteiktajā termiņā 

vai Būvobjekts netiek nodots Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par 

kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājs var pieprasīt Būvuzņēmējam maksāt par katru 

nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas, 

taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no 

turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.  

11.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi 

vai nepienācīgu izpildi 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.  

11.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 9.1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs 

maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (nulle komats divi 

procenti) apmērā no nesamaksātās summas, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 

cenas, kas noteikta Līguma 3.1. punktā. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās 

Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.  

 

12. LĪGUMA LAUŠANA 
12.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji 

vienojoties. 

12.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt 

visu Līgumu vai tā daļu: 

12.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav 

 izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu 

prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka 

Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis 

izdarīto pārkāpumu;  

12.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.  

12.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību 

vai līgumsodu.  

12.4. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 12.2. 

punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu 

saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 11.2. punkta noteikumiem. 

12.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sagatavo atsevišķu aktu par 

faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, 

kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.  

12.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā 

pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā 

stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam 

uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un 
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apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir 

vienojušās. 

12.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30(trīsdesmit) 

kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, 

Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai elektroniski parakstītu vēstuli, kura 

saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa 

līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, 

tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja līgumsodu saskaņā ar 

11.3.punkta noteikumiem. 

 

13. NEPĀRVARAMA VARA 
13.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes 

gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvarama varas gadījumā. 

Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvarama vara ir radušies jau 

pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi. 

13.2. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru 

Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar 

iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem 

notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, 

revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu 

embargo u.c. 

13.3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam 

rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski 

nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu 

tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas situācija. Jebkuram no Līdzējiem 

ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās 

nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus. 

 

14. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
14.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

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

14.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā 

Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

14.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas 

normām.   

 

15. CITI NOTEIKUMI 
15.1. Līguma dokumenti ir  

15.1.3. Iepirkuma nolikums (glabājas pie pasūtītāja), 

15.1.4. Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumam (glabājas pie pasūtītāja), 

15.1.5. Šis Līgums, 

15.1.6. Līguma pielikumi, 

15.1.7.  Līguma grozījumi, ja tādi būs. 

15.2. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Būvuzņēmēja. 

15.3. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem 

rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē vai vēstulē ar 

drošu elektronisko parakstu. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums 

ir nodots personīgi, ierakstītas vēstules saņemšanas dienā vai dienu pēc vēstules 

nosūtīšanas ar drošu elektronisko parakstu. 

15.4. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. 

15.5. Pielikumi: 

15.5.1. 1. pielikums - tehniskā specifikācija, 

15.5.2.  2. pielikums - tāme (kopija), 

15.5.3. 3,pielikums – laika grafiks (kopija). 
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16. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS BŪVUZŅĒMĒJS 

Viesītes novada pašvaldība SIA „Erbauer Group” 

juridiskā adrese: Brīvības iela 10, 

Viesīte, Viesītes novads, LV-5237 

juridiskā adrese: Nameja iela 109, 

Jēkabpils,  LV-5201 

faktiskā adrese:  Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes novads, LV-5237 

faktiskā adrese Nameja iela 109, 

Jēkabpils,  LV-5201 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 90000045353 Vienotais reģistrācijas Nr.: 45403020438 

Konts: LV66UNLA0009013130395 Konts: LV42HABA0551038096496 

Banka: AS SEB banka Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: UNLALV2X Bankas kods: HABALV22 

  

Domes priekšsēdētājs 

 

___________________ A. Žuks 

Valdes loceklis 

 

___________________ A. Gavrilovs 

 

z.v. 

 

z.v. 

 

 


