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LĪGUMS 

Ceļu un ielu uzturēšana Krimuldas novada ziemas sezonā 1., 2., 3., 4., 5.daļā 

 

 

 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā                                                                 2018. gada 6.decembrī 

 

Krimuldas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000068799, juridiskā adrese Parka ielā 1, Raganā, 

Krimuldas pagastā, Krimuldas  novadā, domes izpilddirektora Laimoņa Ozola personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar 2013.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Krimuldas novada pašvaldības 

nolikums”, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

SIA “LP Construction”, reģistrācijas Nr. 44103105319, juridiskā adrese Kalna iela 4-1, Līgatne, 

Līgatnes novads, LV-4110, tās valdes priekšsēdētāja Pētera Lūsara personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

statūtiem, turpmāk līguma tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā saukti Puse vai atsevišķi Puse, 

pamatojoties uz Krimuldas novada domes rīkotās iepirkuma procedūras „Ceļu un ielu uzturēšana 

Krimuldas novadā ziemas sezonā”, identifikācijas Nr. KND2018/7, turpmāk tekstā Iepirkums, 

rezultātiem, noslēdz šo līgumu , turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošo: 

 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Krimuldas novada ceļu, turpmāk tekstā – Objekts, 

mehanizētu attīrīšanu no sniega saskaņā ar Tehnisko specifikāciju pielikumā Nr. 1, turpmāk tekstā 

– Darbi, saskaņā ar šo Līgumu un Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu pielikumā Nr. 2, kas 

ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Parakstot šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai 

sertifikāti, apdrošināšanas (ja attiecināms), kā arī Darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un 

zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas veikt Darbus 

saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošām likumīgā spēkā esošām tiesību normām un noteikumiem. 

1.3. Izpildītājs apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu darbinieku (tai skaitā apakšuzņēmēju un 

trešo personu), kas veic Līgumā 1.1. punktā minētos Darbus, ugunsdrošības un darba aizsardzības 

tiesību normatīvos aktos minēto prasību ievērošanu. 

1.4. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Darbu veikšanai – darbaspēku, 

tehniku, darbarīkus, materiālus, tehniskos līdzekļus u.c, kuru izmaksas ir ierēķinātas Līgumā 

noteiktajās cenās par viena kilometra (km) ielas/ceļa mehanizētu attīrīšanu no sniega un/vai 

braucamās daļas apstrādi ar pretslīdes materiāliem. 

 

2. Norēķinu kārtība 

2.1. Par kvalitatīvu un termiņā paveiktu Darbu Pasūtītājs apņemas Izpildītājam veikt samaksu saskaņā 

ar izpildīto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, uzrādot attīrīto ceļu vai daļu no tā posma, kas tiek 

aprēķināta sekojoši: 

2.1.1. par viena km ielu braucamās daļas attīrīšanu no irdena sniega visas brauktuves platumā EUR 

7,60 (Septiņi euro un 60 centi), kā arī pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā EUR 1,60 (Viens 

euro un 60 centi), kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% EUR 9,20 (Deviņi euro un 20 centi). 

2.2. Pasūtītājs maksā par Izpildītāja kvalitatīvi izpildītiem faktiski veiktajiem Darbiem, pamatojoties uz 

Pušu parakstīto iepriekšējā kalendārā mēnesī  izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu  un 

Izpildītāja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas 

ar bezskaidras naudas norēķinu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. 

2.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja 

norādīto bankas kontu. 

2.4. Līgumā noteiktā vienas vienības cena tiek fiksēta uz visu Līguma darbības laiku un netiek 

paaugstināta. 

 

3. Izpildītāja saistības 

3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. Darbu izpildē ievērot Līguma pielikumā Nr.1 iekļautās prasības un Pasūtītāja norādījumus; 

3.1.2.  Darbu izpildē ievērot Ceļu satiksmes noteikumus; Darba drošības noteikumus; Krimuldas 

novada domes saistošos noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos 

aktus un saistošos noteikumus, kas regulē Līgumā noteikto Darbu veikšanu; 

3.1.3. līdz katra kalendārā mēneša 5. datumam iesniegt Pasūtītājam veikto Darbu uzskaites 

dokumentāciju - iepriekšējā mēnesī  izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par 

iepriekšējā mēnesī kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem; 
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3.1.4. pamatojoties uz Pušu parakstīto iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanas –  

nodošanas aktu, katru kalendāro mēnesi iesniegt Pasūtītājam rēķinu veikto Darbu apmaksai; 

3.1.5. segt visus izdevumus, kas Pasūtītājam radušies, Izpildītājam neievērojot Līguma noteikumus; 

3.1.6. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, 

kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kuri var ietekmēt 

veicamo Darbu kvalitāti, Darbu izpildes termiņu un šā Līguma noteikumu izpildi; 

3.1.7. veicot Darbus, izmantot speciāli šim nolūkam apmācītu un kvalificētu personālu, specializētus 

transporta un tehniskos līdzekļus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības; 

3.1.8. ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie 

trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līguma pielikumā Nr.1 

iekļautajām prasībām; Pasūtītājs iebildumus un aizrādījumus izsaka rakstveidā, nosakot trūkumu 

novēršanas termiņus. 

3.1.9. Darbu veikšanas laikā nodrošināt transporta un gājēju kustības drošību; 

3.1.10. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus Pasūtītājs konstatē 

nekvalitatīvi veiktus Darbus, Izpildītājs tos nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2-3 (divu-trīs) stundu 

laikā, novērš ar savu darbaspēku, izmantojot par savus materiāltehniskos līdzekļus; un ar savu 

darbaspēku. 

3.1.11. Nododot un pieņemot Darbus, Puses sastāda sagatavo iepriekšējā kalendārā mēnesī  izpildīto 

darbu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

Līgumu.  

3.1.12. Ja pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav 

paredzēti Līgumā un tam pievienotajos pielikumos, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Puses 

rakstiski vienojas. 

3.1.13. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri Līgumā un 

tā pielikumos nav uzdoti. 

3.1.14. Cilvēku traumu, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu un cita īpašuma bojāšanas vai 

iznīcināšanas, vai zuduma zaudējumu risku, kas radušās Izpildītājam nepiemēroti veicot Darbus, 

uzņemas Izpildītājs.  

 

4. Pasūtītāja saistības 

4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. pieņemt izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to 

kvalitāti un faktiski izpildīto apjomu atbilstību Līgumam un tā pielikumiem; 

4.1.2. samaksāt Līgumā noteikto cenu par kvalitatīva Darba izpildi Līguma 2.2. punktā noteiktajā 

termiņā. 

4.2. Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi visā šī Līguma darbības laikā. 

4.3. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par veiktajiem Darbiem, ja dokumentāli ar defektu aktu, ko 

sastādījušas sagatavojušas abas Puses, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte, līdz šo trūkumu 

novēršanai ar Izpildītāja paša spēkiem un līdzekļiem abpusēji norunātā termiņā. 

4.4. Pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju, kas 

Izpildītājam nepieciešama Līgumā noteikto Darbu izpildei. 

4.5. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja veikto Darbu kontroli un kvalitātes pārbaudi, apstiprinot paveikto 

ar pilnvarotās personas parakstu Darbu izpildes žurnālā. 

 

5. Darbu nodošana un pieņemšana 

5.1. Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Līgumā, tā pielikumos, un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi. 

5.2. Izpildītājs Darbus veic Līguma pielikumā Nr.1. noteiktajā kārtībā. 

5.3. Pasūtītājs izveido Darbu izpildes žurnālu, kurā tiek reģistrēti Pasūtītāja norādītie un Izpildītāja 

veiktie Darbi. Darbu izpildes žurnālu katra norādījumu izpildes beigās, bet ne vēlāk kā līdz nākamās 

darba dienas plkst. 10.00., Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji paraksta, tādējādi akceptējot 

savlaicīgi un kvalitatīvi veiktos Darbus. 

5.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs, apsekojot Darbu veikšanas vietu konstatē, ka Darbi netiek veikti atbilstoši 

Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, par to tiek paziņots Izpildītājam. Pēc Pasūtītāja 

paziņojuma (rakstiska vai mutiska) saņemšanas Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, bet ne ilgāk 

kā 2 (divu) stundu laikā, ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā uz defektu akta sastādīšanu 

sagatavošanu. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, sagatavošanu Pasūtītājs ir tiesīgs 

sastādīt sagatavot defektu aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par defektu akta 
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sastādīšanu sagatavošanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad defektu 

akts ir ticis sastādīts sagatavots. 

5.5. Izpildītājs defektu aktā norādītajā termiņā, par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu 

darbaspēku novērš defektu aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai līdz galam nepadarītos Darbus, 

kā arī ir novērš Pasūtītāja konstatētos Darbu trūkumus, un atkārtoti veic Darbu nodošanu, vai vai 

rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst trūkumus vai nepilnības. 

5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr nav novērsis aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai 

līdz galam nepadarītos Darbus, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs to novēršanu veikt 

patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā 

sakarā radušos zaudējumus. Šie zaudējumi un aprēķinātais līgumsods tiek atrēķināti no Izpildītāja 

ikmēneša maksājuma. 

5.7. Izpildītājs līdz katra kalendārā mēneša 5. datumam iesniedz Pasūtītājam iepriekšējā kalendārā 

mēnesī izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā tiek detalizēti uzskaitīti kvalitatīvi un 

savlaicīgi veiktie Darbi, un tie ir akceptēti ar ierakstu Pasūtītāja Darbu izpildes žurnālā. Pasūtītājam 

iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akts jāizskata 5 (piecu) darba 

dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu 

izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, Puses paraksta 

iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.  

5.8. Iepriekšējā kalendārā mēnesī  izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir 

parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji. 

5.9. Ja Pasūtītājs neapstiprina iesniegto Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) darba 

dienu laikā, kā arī nav iesniedzis Izpildītājam pretenziju par izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, 

uzskatāms, ka minētais apstiprinājums ir noticis. 

5.10. Ikmēneša izpildītie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti, ja tie neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām 

kvalitātes prasībām un faktiski izpildītajiem apjomiem, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī 

normatīvo aktu prasībām. 

 

6. Pušu atbildība 

6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu pienācīgu veikšanu, to kvalitāti, atbilstību Līgumam un 

normatīvajiem aktiem. 

6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par izmantotā darbaspēka atbilstošu kvalifikāciju un drošību, kā arī par 

Darbos izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem līdzekļiem. 

6.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, Darbu izpildes 

termiņu un citu šī Līguma noteikumu ievērošanu. 

6.4. Izpildītājs ir personīgi un materiāli atbildīgs par nolīgto Darbu izpildi, savu rīcību un nodarītajiem 

zaudējumiem Pasūtītājam, trešajām personām un darba izpildē izmantotā darbaspēka, darbarīku, 

materiālu, tehnisko līdzekļu u.c. kvalitāti. 

6.5. Pasūtītājs ir atbildīgs par savlaicīgu samaksu Izpildītājam par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem. 

6.6. Puses saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji materiāli ir 

normatīvos aktos noteiktā kārtībā atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, otram Līdzējam un/vai 

trešajām personām nodarīto kaitējumu, t.sk. cilvēku veselībai un dzīvībai, kas radušies Darbu 

izpildes laikā un/vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto Darbu izpildes dēļ.  

6.7. Par katru nokavēto samaksas dienu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 

0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātā rēķina summas, bet ne vairāk 

kā 10% no nesamaksātā rēķina summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā 

noteikto saistību izpildes pienākuma. 

6.8. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ līgums tiek izbeigts, jo Izpildītājs nepilda līgumu vai Izpildītājs 

vienpusēji atsakās no tā izpildes, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens 

tūkstotis euro un 00 centu) apmērā. 

6.9. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Darbus Pasūtītāja noteiktajā apjomā vai termiņā, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam kavējuma naudu EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto 

līgumsaistību izpildes dienu. 

 

7. Līguma termiņš, grozīšanas, papildināšanas, izbeigšanas un strīdu risināšanas kārtība 

7.1. Līgums ir spēkā no tā abpusējas parakstīšanas 2020.gada 6.decembrim vai līdz maksimālās summas 

sliekšņa sasniegšanai – 41 999,99 EUR (Četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi 

euro, 99 centi) bez PVN, kopā skaitot visus Pasūtītāja iepirkuma KND2018/7 noslēgtos līgumus, 

atkarībā kurš izpildās pirmais, vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
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7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi, 

papildinājumi vai pielikumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abi Puses to parakstījuši. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 15 

(piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos: 

7.3.1. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek izpildīti neatbilstošā kvalitātē 

un/vai neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to Pasūtītājs 2 (divu) mēnešu 

periodā ir sastādījis sagatavojis un nosūtījis Izpildītājam 3n(trīs) aktus par Darbu neatbilstību 

Līgumam un tā pielikumiem; 

7.3.2. Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) kalendārām dienām nepamatoti ir pārtraucis Darbu; 

7.3.3. Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no Līguma vai tā pielikumos noteiktajiem darbu izpildes 

termiņiem, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas; 

7.3.4. ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs minēto saistību 

neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska 

paziņojuma saņemšanas; 

7.3.5. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu 

svarīgu iemeslu dēļ; 

7.3.6. Pasūtītājs konstatē, ka iestājies jebkurš no spēkā esošajos normatīvajos aktos minētajiem 

priekšnoteikumiem Izpildītāja atzīšanai par maksātnespējīgu. 

7.4. Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts sagatavots 

Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, atstāj Darbu izpildes vietu drošībā un kārtībā un saņem 

samaksu par visiem līdz tam kvalitatīviem un termiņā paveiktajiem Darbiem. 

7.5. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti 

savstarpēju pārrunu ceļā. 

7.6. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek 

izskatīts LR tiesā, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, 

prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses no 

turpmākās šī Līguma saistību izpildes. 

7.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un izpildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

7.8. Puses atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām 

nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses nav atbildīgas viena pret otru par nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, 

dabas stihija, jebkura rakstura karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu aizliedzoši akti, kā arī jebkuri 

ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Šādā gadījumā saistību 

izpildes termiņš tiek pagarināts attiecīgi uz termiņu, kurā darbojas šie apstākļi, Pusēm rakstveidā 

vienojoties. 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 

(trīs) dienu par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Šis Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu saistību pārņēmējiem. Neviena no 

Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot 

vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja kāda no Pusēm kļūst par bankrota, 

maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otras Puses intereses, otrai Pusei 

ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksāt tām pienākošos summu. 

9.2. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.3. Ja kāds no Līguma punktiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, 

tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 

9.4. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar 

paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm 

neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību 

par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei. 
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9.5. Līgumā minētie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to 

parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

9.6. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Pušu vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj 

visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai 

papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījušas. 

9.7. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības 

darboties Pušu vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, tai skaitā, veic ar šo Līgumu uzņemto saistību 

izpildes kontroli, organizē starp Pusēm finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu. Puses 

pilnvaro šādus darbiniekus: 

9.7.1. no Pasūtītāja puses: Laimonis Ozols, 29120085; 

9.7.2. no Izpildītāja puses: Pēteris Lūsars, 27719774. 

9.8. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama 

rakstveidā latviešu valodā. Pusēm atbildes uz otra Līdzēja iesniegumu, paziņojumu vai 

pieprasījumu jāsniedz 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, izņemot, ja Līgumā nav noteikts cits 

termiņš. 

9.9. Šis Līgums sagatavots valsts valodā uz 5 lapām divos identiski vienādos eksemplāros – pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

Līguma parakstīšanas brīdī Līguma ir šādi pielikumi: 

9.9.1. Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija uz 3 lpp; 

9.9.2. Pielikums Nr. 2 – Finanšu piedāvājums uz 1 lpp. 

 
 

 

10. Pušu rekvizīti 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Krimuldas novada dome  SIA “LP Construction” 

Reģistrācijas Nr.: 90000068799  Reģistrācijas Nr.: 44103105319 

Adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 

 Adrese: Kalnu iela 4-1, Līgatne, Līgatnes nov., 

LV-4110 

Bankas rekvizīti: SEB banka, konts: 

LV69UNLA 0027800130402   

 Bankas rekvizīti: Swedbank, konts: 

LV65HABA0551041821852 

 

 

 

  

________________  

Laimonis Ozols 

 ________________  

Pēteris Lūsars 

 


