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LĪGUMS Nr.____________  

Rēzeknes novada Nagļos                                                  2013.gada 2.decembrī 

Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025499, 

vadītāja Viktora Vasiļevska personā, kurš rīkojas uz Nagļu pagasta pārvaldes nolikuma pamata, 

turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ekolat”, 

reģistrācijas Nr.LV41503009958, valdes priekšsēdētājas Tatjanas Loginovas personā, kura 

rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi 

turpmāk arī PUSES vai PUSE, pamatojoties uz iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLAS/041/015 

„Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” 

(identifikācijas Nr. NPP 2013/1) rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par 

sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt tehnisko projektu Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLAS/041/015 

„Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros, 

saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1) un IZPILDĪTĀJA iesniegto 

Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikumi Nr.2 un Nr.3), kas ir Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas, turpmāk – Projekts. 

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt un visās nepieciešamajās institūcijās saskaņot Projektu 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas ir attiecināmi uz 

Projekta izstrādi un šī līguma noteikumiem.  

1.3. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt kvalitatīvi izstrādātu un saskaņotu Projektu un samaksāt 

IZPILDĪTĀJAM par Projekta izstrādi, saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

1.4. Projektējamā objekta adrese – Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļu ciems.   

2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. IZPILDĪTĀJAM ir šādi pienākumi: 

2.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas saņemt pie PASŪTĪTĀJA Projekta 

izstrādes uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un materiālus: arhitektūras plānošanas 

uzdevumu,  tehniski ekonomisko pamatojumu, tehniskos noteikumus;  

2.1.2. izstrādātu Projektu atbilstoši projektēšanas uzdevumam (Līguma pielikums Nr.1); 

2.1.3. saskaņotu un akceptētu Projektu nodot PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu 

laikā no Līguma slēgšanas brīža;  

2.1.4. ievērojot šī līguma 2.1.3.punktā noteikto termiņu, nodod PASŪTĪTĀJAM Projektu             

5 (piecos) izdrukātos eksemplāros un 2 (divos) elektroniski (CD), kopā ar rakstveida  

Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc Projekta pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas tas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2.2. IZPILDĪTĀJAM ir šādas tiesības: 

2.1.1. uzskatīt nodoto Projektu par pieņemtu, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nodošanas 

PASŪTĪTĀJS neparaksta Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu un nesniedz rakstisku 

atteikumu to parakstīt, sastādot defektu aktu;   

2.1.2.saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Projekta izstrādi; 

2.1.3.saņemt  samaksu par izstrādātu un atbilstoši Līguma noteikumiem pieņemtu projektu. 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

3.1. PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi: 

3.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas sagatavot iesniegšanai 

IZPILDĪTĀJAM projektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un materiālus 

(arhitektūras plānošanas uzdevumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, tehniskos 

noteikumus); 



2 

 

3.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Projekta iesniegšanas parakstīt Projekta pieņemšanas – 

nodošanas aktu vai sastādīt defektu aktu, norādot tajā Projekta defektus un to novēršanas 

termiņus; 

3.1.3. samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Projektu Līguma noteikto summu, saskaņā ar šī līguma 

4.sadaļas noteikumiem; 

3.1.4. savlaicīgi sniegt IZPILDĪTĀJAM visu pieprasīto informāciju, kas nepieciešama šī līguma 

pienācīgai izpildei.  

3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības: 

3.2.1.savlaicīgi saņemt pienācīgā kvalitātē izstrādātu un ar visām nepieciešamajām institūcijām 

saskaņotu Projektu;  

3.2.2.dot pamatotus un IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus par Projektu, kas Izpildītājam 

pilnībā jāievēro;  

3.2.3. vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, nosūtot IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu, ja: 

3.2.3.1. IZPILDĪTĀJS ir pasludināts par maksātnespējīgu; 

3.2.3.2. IZPILDĪTĀJS nepilda šī līguma saistības. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  

4.1. Kopējā Līguma summa, kuru PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM, ieskaitot nodokļus, 

nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus ir Ls 4973,10  (četri tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit trīs lati, 10 santīmi), tajā skaitā  pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – 

PVN) 21% (divdesmit viena procenta) apmērā Ls 863,10 (astoņi simti sešdesmit trīs lati,    

10 santīmi). Līguma summa bez PVN – Ls 4110,00 (četri tūkstoši viens simts desmit lati,  

00 santīmi).  Kopējā Līguma summā ir ietverti visi maksājumi, kas nepieciešami šī līguma 

pienācīgai izpildei. 

4.2. PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar IZPILDĪTĀJU sekojošā kārtībā: 

4.2.1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma summu pilnā apmērā 15 (piecpadsmit) 

darba dienu laikā pēc abpusējas akceptētā Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un attiecīga IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums savlaicīgi iesniegt attiecīgu rēķinu PASŪTĪTĀJAM. Pirms 

IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas PASŪTĪTĀJAM nav pienākums veikt samaksu. 

Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS kavē rēķina iesniegšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pagarināt 

maksājumu izpildes laiku par IZPILDĪTĀJA kavējuma laiku.  

4.4. Visus maksājumus PASŪTĪTĀJS veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumiem, attiecīgo 

naudas summu ieskaitot IZPILDĪTĀJA rēķinā norādītajā bankas kontā. 

4.5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA iesniegtajā rēķinā norādītā pēdējā apmaksas diena iekrīt 

brīvdienā vai svētku dienā, tad uzskatāms, ka rēķina apmaksas termiņš tiek pārcelts uz 

nākamo darba dienu. 

4.6. Par Līguma summas samaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitīta Izpildītāja 

kontā.  

5. PROJEKTA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Pasūtītājam nododamās Projekta dokumentācijas sastāvs un apjoms noteikts Izpildītāja 

Tehniskajā  piedāvājumā  un Finanšu piedāvājumā (Līguma pielikumi Nr.2 un Nr.3). 

5.2. Pēc Projekta izstrādes pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz Pasūtītājam saskaņotu un 

būvvaldē akceptētu projekta dokumentāciju un pieņemšanas – nodošanas aktu                      

2 (divos) eksemplāros. 

5.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 5.2.punktā minēto dokumentu 

saņemšanas nodod Izpildītājam no savas puses parakstītu Projekta pieņemšanas – nodošanas 

aktu vai motivētu atteikumu.  

5.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam motivētu Projekta pieņemšanas atteikumu, 

PUSES sastāda divpusēju aktu, kurā uzskaitāmi nepieciešamie papildinājumi vai grozījumi 
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un to izpildes termiņi. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz 

Projektu un Pasūtītājs to pieņem Līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par šī līguma 2.1.3.punktā noteiktā termiņa nokavēšanu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs aprēķināt un 

pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsoda samaksu 1% (viena procenta) apmērā no kopējās 

Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no kopējās 

Līguma summas.  

6.2. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē šī līguma 4.2.punktā noteikto maksājuma termiņu, IZPILDĪTĀJS 

ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsoda samaksu 1% (viena procenta) 

apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% 

(pieci procenti) no kopējās Līguma summas. 

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo PUSI no līgumsaistību izpildes.   

6.4. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu sakarā ar Līguma neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi.  

6.5. Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības 

par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.  

6.6. Gadījumā, ja pēc Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas atklājas PROJEKTA 

trūkumi, Pasūtītājs rakstveidā informē par tiem Izpildītāju, un Izpildītājam ir pienākums par 

saviem līdzekļiem vienas nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas 

novērst visus Projektā atklātos trūkumus, kā arī segt PASŪTĪTĀJAM visus šajā sakarā 

radušos zaudējumus.   

6. PUŠU  KONTAKTPERSONAS 

7.1. IZPILDITĀJS par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā norīko Tatjanu Loginovu,  kura 

ir tiesīga uzraudzīt Projekta izstrādes kārtību. 

7.2. PASŪTĪTĀJS par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā norīko Ināru Groci. 

7.3. PUŠU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

Projekta pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, akta vai rēķina noformēšanu, iesniegšanu, 

parakstīšanu un nodošanu apmaksai, kā arī citu šajā līgumā paredzētu aktu sagatavošanu un 

parakstīšanu. 

7. NEPĀRVARAMĀ VARA 

8.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 

8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, PUSĒM ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba 

dienu laikā pēc šo apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai PUSEI. 

Paziņojumā jāraksturo nepārvaramas varas apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums 

attiecībā uz saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu. Vienlaikus šajā paziņojumā jānorāda 

paredzamais nepārvaramas varas apstākļu ilgums. 

8.3. Katra PUSE ir tiesīga vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šādā gadījumā neviena no PUSĒM nav tiesīga pieprasīt 

radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek lauzts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU tikai par faktiski izpildītajiem darbiem. 

8.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, PUSEI, kura ir konstatējusi minēto apstākļu 

izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otrai PUSEI attiecīgu rakstisku paziņojumu. 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Visi strīdi, kas rodas starp PUSĒM līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes 

gadījumā, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, PUSĒM vienojoties. Ja strīdus un 

domstarpības neizdodas novērst pārrunu ceļā, PUSES tos risina vispārējas jurisdikcijas tiesā.  
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9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri 

Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā un uzskatāmi par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas PUSES.  

9.3. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstīja abas PUSES, un ir spēkā līdz pilnīgai 

līgumsaistību izpildei. 

9.4. Šis līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu glabā 

IZPILDĪTĀJS, bet otru – PASŪTĪTĀJS. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks 

spēks. 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS                                                               IZPILDĪTĀJS 

Rēzeknes novada pašvaldības  

Nagļu pagasta pārvalde 

SIA „Ekolat” 

reģistrācijas Nr. 90000025499 reģistrācijas Nr.LV41503009958 

„Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, 

Rēzeknes novads, LV–4631 

adrese: 1.Preču iela 30А, Daugavpils, 

LV-5403 

  

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

V.Vasiļevskis T.Loginova 

 

  

 


