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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 

 

PAKALPOJUMA LĪGUMS  

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību pašvaldības grants seguma ceļu  pārbūvei 

Krimuldas novada pašvaldības teritorijā 

  

Krimuldas novada Krimuldas pagastā                                                13.08.2018. 

 

Krimuldas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000068799, juridiskā adrese 

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, tās 

izpilddirektora Laimoņa Ozola personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2013. gada 26. jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk 

tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un  

SIA „Projekts EAE”, reģistrācijas Nr. 44103073494, adrese “Medulāji”, 

Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332, tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā 

(turpmāk – Izpildītājs), kurš darbojas uz Statūtu  pamata, no otras puses, abi kopā un 

katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji),  

pamatojoties uz Krimuldas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma „Krimuldas novada pašvaldības 

grants seguma ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” ar 

ID.Nr.KND2018/5/ELFLA, rezultātiem, kā arī Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 

(LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, 

noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta izstrādi Krimuldas 

novada pašvaldības grants seguma ceļiem (turpmāk tekstā – būvprojekts) un 

autoruzraudzību projekta realizācijas laikā saskaņā ar iepirkuma procedūrā 

Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 1) un Tehnisko 

specifikāciju-Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 2) (turpmāk – „Darbi”). 

Visi pielikumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.  

1.2.Pasūtītājam iesniedzamais būvprojekta eksemplāru skaits: 

1.2.1. Krimuldas novada Būvvaldei viens eksemplārs papīra versijā (sējumi 

cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);  

1.2.2. autoram viens eksemplārs papīra versijā; 

1.2.3.  Pasūtītājam trīs eksemplāri papīra versijā un viens CD formātā (1 eks. 

rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. 

– viss pdf failos). Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā 

tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā. 

 

2. LĪGUMA UN DARBA IZPILDES TERMIŅI 

2.1. Līguma izpildes termiņš: 
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2.1.1.būvprojekts minimālā sastāvā – 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 

vai līdz 12.11.2018.; 

2.1.2. būvprojekts – 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz 

12.02.2019.; 

2.1.3. autoruzraudzības termiņi – no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz būvdarbu 

pilnīgai izpildei un Objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. 

2.2.Par šī Līguma 7.nodaļā minēto autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem tiek 

slēgta atsevišķa vienošanās (Līguma pielikums Nr. 3) pēc iepirkuma procedūras 

veikšanas pēc būvuzņēmēja izvēles un būvdarbu līguma noslēgšanas.  

2.3.Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas 

savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šī Līguma noteikumiem. 

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  

3.1.Izpildītājam maksājamā līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu 

izpildi ir  30 262,10 (trīsdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro un 10 centi) 

EUR, kas sastāv no līgumcenas 25010,00 (divdesmit pieci tūkstoši desmit euro 

un 00 centi) EUR un PVN 21% summas 5252,10 (pieci tūkstoši divi simti 

piecdesmit divi euro un 10 centi) EUR, kas sadalās šādi: 

3.1.1. par būvprojekta izstrādi – 27 999,40 (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi 

simti deviņdesmit deviņi euro un 40 centi) EUR, kas sastāv no 

līgumcenas 23 140,00 (divdesmit trīs tūkstoši viens simts četrdesmit 

euro un 00 centi) EUR un PVN 21% summas 4859,40 (četri tūkstoši 

astoņi simti piecdesmit deviņi euro un 40 centi) EUR;  

3.1.2. par autoruzraudzību projekta realizācijas laikā – 2262,70 (divi tūkstoši 

divi simti sešdesmit divi un 70 centi) EUR, kas sastāv no līgumcenas 

1870,00 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centi) EUR 

un PVN 21% summas 392,70(trīs simti deviņdesmit divi euro un 70 

centi) EUR.  

3.1.3. Autoruzraudzības pakalpojuma piedāvājuma izmaksas – 

Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksas ir nemainīgas un ir spēkā ne 

mazāk kā 2 (divus) gadus pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas dienas. 

3.1.4. Autoruzraudzības apmaksas apjoms tiek samazināts proporcionāli 

veicamajiem būvdarbiem, ja būvdarbi finansiālu apsvērumu dēļ netiek 

veikti pilnā projektētajā apjomā, par ko Puses vienojas, slēdzot 

vienošanos par autoruzraudzības veikšanas termiņiem. 

3.1.5. Gadījumā, ja būvdarbu kopējais ilgums tiek pagarināts autoruzrauga 

vainas dēļ, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes 

termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Pasūtītājam. Gadījumā, ja 

būvdarbu kopējais ilgums no autoruzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek 

pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes 

termiņš, par to paredzot papildus samaksu, par kuru Puses vienojas 

atsevišķi. 

3.2.Apmaksas kārtība par būvprojekta izstrādi: 

3.2.1. Izpildītājs var prasīt avansa maksājumu 30% apmērā no kopējās 

līgumcenas, kas ir EUR 8399,82  (astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit 

deviņi euro un 82 centi), tajā skaitā PVN 21 %, kuru Pasūtītājs ieskaita 
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Izpildītāja norēķina kontā pēc Līguma parakstīšanas un avansa rēķina 

saņemšanas no Izpildītāja 15 (piecpadsmit) dienu laikā. 

3.2.2. Atlikušais maksājums tiek samaksāts Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu 

laikā pēc būvprojekta izstrādes un iesniegšanas Pasūtītājam, ko 

apliecina nodošanas – pieņemšanas akts un rēķina saņemšanas dienas. 

3.3. Apmaksas kārtība par autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā: 

3.3.1. 100% apmērā tiek samaksāts pēc būvprojektā paredzēto Darbu pilnīgas 

izpildes, maksājumu veicot 15 (piecpadsmit) dienu laikā no objekta 

nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 

dienas. 

3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. 

3.5. Ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajos termiņos neveic līgumsoda apmaksu 

Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 7.punktā noteikto, veicot Līguma 3.1.punktā 

noteikto maksājumu par Līguma Izpildi, Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs bez 

atsevišķa brīdinājuma sniegšanas, ieturēt no rēķinā uzrādītās summas līgumsodus, 

ja Izpildītājam tādi aprēķināti un piemēroti saskaņā ar šo Līgumu. Par ieturamo 

līgumsodu Pasūtītājs izraksta rēķinu un izdara ieskaitu. 

 

4. IZPILDĪTĀJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1.Izpildītājs apliecina, ka līgumcena ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja 

prasības saskaņā ar šo Līgumu. 

4.2.Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās prasmes, zināšanas, speciālās 

atļaujas, sertifikāti, kā arī būvprakses sertifikāts Līgumā noteikto Darbu veikšanai, 

kura kopija ir pievienota Līgumam (Līguma pielikums Nr. 4). 

4.3.Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja 

rakstisku piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, 

kāds tika norādīts iepirkuma procedūrā iesniegtajā piedāvājumā. Par piesaistāmo 

apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta iepirkuma piedāvājumā 

saskaņā ar iepirkuma nolikumā minētajām prasībām. 

4.4.Izpildītājs nodrošina, ka Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu 

patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma. 

4.5.Izpildītājs apņemas Līguma 1.1.punktā minētos Darbus veikt atbilstoši spēkā 

esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem. 

4.6.Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par 

Darbu izpildes gaitu. 

4.7.Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs 

izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par 

iespējamo risinājumu. 

4.8.Izpildītāja pienākums ir veikt būvprojekta saskaņošanu un saņemt būvvaldes 

akceptu. 

4.9.Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktā 

laikā veikt projekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā. 

4.10. Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska 
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pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus, ja Pasūtītājam, 

Pasūtītāja pārstāvim vai būvprojektā paredzēto pārbūves darbu veicējam nav 

viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai 

nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.  

4.11. Izpildītājs Līguma parakstīšanas dienā iesniedz Pasūtītājām būvspeciālista 

apdrošināšanas polisi, kas paredz būvspeciālista darbības vai bezdarbības rezultātā 

radīto zaudējumu, kas nodarīti citiem būvniecības dalībniekiem un trešajai 

personai sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītā 

kaitējuma atlīdzināšanu  atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

4.12. Projekta sagatavošanas, būvdarbu iepirkuma procedūras un būvdarbu laikā līdz 

darbu nodošanai ekspluatācijā, konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja 

sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir 

tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu 

izmaksas. 

4.13. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves 

garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un 

būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta 

cēloņa noteikšanai. 

 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1.Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo 

informāciju un dokumentāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama šī Līguma 

1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.  

5.2.Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā būvprojekta izstrādes 

stadijā. Ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi 

iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.  

5.3.Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju 

par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc šī Līguma noslēgšanas un var 

ietekmēt Līguma izpildes gaitu un termiņus. 

 

6. AUTORUZRAUDZĪBA 

6.1. Par autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem un Līguma 3.1.4.punktā 

noteiktajā gadījumā arī par apjomiem tiek slēgta atsevišķa vienošanās (vienošanās 

projekts - Līguma 3.pielikums) pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja 

izvēlei un būvdarbu Līguma noslēgšanas. Šajā vienošanās Izpildītājs norāda 

autoruzraugu, kurš veic autoruzraudzību būvprojekta realizēšanas laikā. 

6.2. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

6.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas 

licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem. 



5 

 

6.4. Izpildītāja pienākums ir būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta pārbūvē 

lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 

atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un 

citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē. 

6.5. Būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai tā, lai Izpildītājs būtu 

informēts par būvdarbu izpildi un to kvalitātes atbilstību būvprojektam. 

Autoruzrauga pienākums ir apsekot objektu un piedalīties būvsapulcēs vismaz 

divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.  

6.6. Izpildītājam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs. 

6.7. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu 

izpildes dokumentācija. 

6.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek 

konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas 

būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības 

žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un 

Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi. 

6.9. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā, ja 

šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, 

vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību. 

6.10. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu 

ekspluatācijā. 

6.11. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieejamību būvobjektam visā būvdarbu 

veikšanas laikā. 

6.12. Izpildītājam jānodrošina, lai autoruzraudzību veiktu Līguma 7.1.punktā 

minētajā vienošanās norādītais autoruzraugs. Autoruzrauga nomaiņa ir atļauta tikai 

ar Pasūtītāja piekrišanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt Līgumu. 

Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad autoruzrauga nomaiņai ir 

objektīvi iemesli – t.i. attiecīgā speciālista darba nespējas gadījumā. 

  

7. PUŠU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA 

7.1. Ja maksājumi par Darbiem netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no neapmaksātā rēķina summas (bez 

PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no kopējās 

līgumcenas. 

7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no šajā Līgumā 2.punktā noteiktajiem 

termiņiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas 

(attiecīgi no būvprojekta izstrādei vai autoruzraudzībai piedāvātas līgumcenas) par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.  

7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvprojektā paredzēto būvdarbu 

veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvprojekta risinājumu dēļ. 

Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti eksperti – 2 no Pasūtītāja un 1 no Izpildītāja 

puses. Gadījumā, ja ekspertu komisija konstatē problēmas būvprojektā, kas rada 

zaudējumus Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus, kas saistīti 

ar pārkāpumu novēršanu, sedz Izpildītājs.  

7.4. Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbus nevar realizēt atbilstoši 
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izstrādātajam būvprojektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams 

paredzēt būvprojekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā 

nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks par 10 

(desmit) darba dienām. Par neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva 

būvprojekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.  

7.5. Šī Līguma 7.1. un 7.2.punktā minēto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no 

Līguma turpmāko saistību izpildes. 

7.6. Veicot samaksu par Darbiem, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un 

zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies. 

7.7. Par Līguma neizpildi vai atsacīšanos no tā izpildes Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 10% apmērā no šā Līguma 3.1.punktā minētās līgumcenas, ievērojot, 

ka kopējā līgumsoda apmērs visa Līguma izpildes gaitā nepārsniedz 10% no 

līgumcenas.  

 

8. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

8.1. Darbu pieņemšana notiek, sagatavojot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 

(divos) eksemplāros, ko paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs. 

8.2. Par pabeigtu Darbu uzskatāms būvprojekts, kas ir saskaņots, akceptēts būvvaldē 

un iesniegts Pasūtītājam. 

  

9. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu 

visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta 1 

(viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti Latvijas 

Republikas tiesā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1.  Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda 

neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie 

nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, 

blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kas traucē izpildīt Līgumu, 

un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, 

kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem 

Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

10.2.  Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir 

pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 

(divu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida 

paziņojumu Pusēm. Paziņojumā Puse raksturo apstākļus un izvērtē to ietekmi uz 

pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda 

termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.  

10.3.  Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi 

minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku 

paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos. 

10.4. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, 
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nav ievērojusi Līguma 10.2.punktā minēto kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi 

par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem un Puse zaudē tiesības atsaukties 

uz nepārvaramas varas apstākļiem.                  

 

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

11.1.  Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot 

par to Izpildītāju rakstiski  5 (piecas) dienas iepriekš, šādos gadījumos: 

11.1.1. Izpildītājs nokavē Līguma izpildes termiņus vairāk kā 10 (desmit) 

dienas; 

11.1.2. Izpildītājs veicot Darbus patvaļīgi izmainījis Tehniskajā 

specifikācijā-Tehniskajā piedāvājumā minētās prasības; 

11.1.3. Izpildītājs nepilda kādu no Līguma nosacījumiem. 

11.2.   Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās 

nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi 

paveikto Darbu daļu, nododot Pasūtītājam saskaņotu Darbu esošajā izstrādes 

pakāpē. 

 

12. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

12.1. Pasūtītāja pārstāvji ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā 

arī attiecībā uz Darba izpildi un Līguma izpildes termiņiem  ir Krimuldas novada 

domes izpilddirektors Laimonis Ozols, tālr. 29120085. 

12.2.   Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, 

kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: valdes loceklis Edgars Krūmiņš, 

tālr. 26324524. 

12.3.  Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses 

nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski 

paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

13.1. Neviena no līgumslēdzējpusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus 

trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

13.2. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 

katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.   

13.3. Līgumam uz tā noslēgšanas brīdi ir 4 (četri) pielikumi, kas ir šī Līguma 

neatņemama sastāvdaļa: 

13.3.1. Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām; 

13.3.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums uz 

6 (sešām) lapām; 

13.3.3. Pielikums Nr.3 - Vienošanās uz 1 (vienas) lapas; 

13.3.4. Pielikums Nr.4 – Būvprakses sertifikāts uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

14. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
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Pasūtītājs 

 

Krimuldas novada pašvaldība 

reģ. Nr. 90000068799,  

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag.,  

Krimuldas nov., LV – 2144 

AS SEB Banka 

Konts LV69UNLA0027800130402 

 

 

 

______________________________ 

Krimuldas novada domes izpilddirektors 

Laimonis Ozols 

Izpildītājs 

 

SIA “Projekts EAE” 
reģ. Nr. 44103073494 

“Medulāji”, Ziemera pag., Alūksnes nov., 

LV-4332 

AS Luminor Bank 

Konts LV33RIKO0002013246151 

 

 

 

_______________________________ 

SIA “Projekts EAE” valdes loceklis 

Edgars Krūmiņš 
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Līguma pielikums Nr. 3 

VIENOŠANĀS (projekts) 

 pie LĪGUMA Nr._______ no __.__._____. 

 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā  2018.gada___.______________ 

Krimuldas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000068799, juridiskā adrese 

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, tās 

izpilddirektora Laimoņa Ozola personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2013. gada 26. jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Krimuldas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk 

tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA „Projekts EAE”, reģistrācijas Nr. 44103073494, adrese “Medulāji”, 

Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332, tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā 

(turpmāk – Izpildītājs), kurš darbojas uz Statūtu  pamata, no otras puses, abas kopā un 

katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses” vai atsevišķi “Puse”,  

pamatojoties uz 20___.gada ___._____________ noslēgtā līguma Nr.____________ 

7.1.punktu, noslēdz šo vienošanos par sekojošo: 

1. Autoruzraudzības veikšanas termiņš ir no 20__.gada ___._____________ līdz 

20__.gada ___.______________.  

2. Tā kā būvdarbi finansiālu apsvērumu tiek samazināti, neveicot šādus 

būvprojektā minētos pārbūves 

darbus:______________________________________________, tad saskaņā 

ar līguma 3.1.4.punktu tiek samazināts autoruzraudzības apmaksas apmērs un 

līguma 3.1.2.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

“3.1.2. ________________________________ (samazinot, kopējo summu un 

atstājot autoruzraudzības samaksu tikai par tiem projektētajiem pārbūves 

darbiem, kuri tiek veikti). 

3. Autoruzraugs, kurš veic autoruzraudzību būvprojekta realizēšanas laikā, ir 

______________________________________________ (amats, vārds, 

uzvārds, tālr., e – pasts). 

4. Šī vienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5. Vienošanās ir noformēta 2 (divos) eksemplāros – katrai Pusei pa vienam 

eksemplāram. 

Pasūtītājs 

 

Krimuldas novada pašvaldība 

reģ. Nr. 90000068799,  
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag.,  

Krimuldas nov., LV – 2144 

AS SEB Banka 

Konts LV69UNLA0027800130402 

 

______________________________ 

Krimuldas novada domes izpilddirektors 

Laimonis Ozols 

Izpildītājs 

 

SIA “Projekts EAE” 
reģ. Nr. 44103073494 

“Medulāji”, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-

4332 

AS Luminor Bank 

Konts LV33RIKO0002013246151 

 

 

 

_______________________________ 

SIA “Projekts EAE” valdes loceklis 

Edgars Krūmiņš 
 


