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Ādažu novads              2019.gada 8.maijā    

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv 

izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIMBAŽU CEĻI” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Anda 

Zaļaiskalna un valdes locekles Dainas Čapiņas personās, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras 

puses, 

abas kopā turpmāk sauktas “Puses” un katra atsevišķi “Puse”, saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā iepirkuma atklātā 

konkursa (turpmāk – Iepirkums) „Ceļu segumu atjaunošana, izmantojot dubultās virsmas apstrādi” (id. 

Nr. ĀND2019/58) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2019.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 05-30-

2019/58-3), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs apņemas veikt ceļu segumu atjaunošanu, izmantojot dubultās virsmas apstrādi 

(turpmāk Darbi)  ielām “Vējupes ceļi” un “Lauku iela”, Ādažu novadā (turpmāk Objekts). 

1.2. Izpildītājs Darbus veic Pasūtītāja noteiktā kārtībā, termiņā un kvalitātē, ievērojot Līguma preambulā 

noteiktā Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma „Tehniskās specifikācijas” nosacījumus (1.pielikums), 

Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (2.pielikums), Darbu izpildes kalendāro grafiku (3.pielikums) 

Pasūtītāja norādījumus, kā arī Līguma un saistošo normatīvo aktu noteikumus. 

2. Līguma cena un samaksas kārtība 

2.1. Līguma kopējā maksimālā summa (turpmāk – Līgumcena) nevar pārsniegt EUR 55 022,74 (piecdesmit 

pieci tūkstoši divdesmit divi euro, 74 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).   

2.2. Pasūtītājs apmaksā PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteikto kārtību.  

2.3. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, tostarp, bet ne 

tikai, jebkādas Darbu saskaņošanas, būvmateriālu, darbaspēka, administratīvās izmaksas, nepieciešamo 

apakšuzņēmēju līgumu slēgšana, saistošie nodokļi un nodevas, izņemot PVN. 

2.4. Pasūtītājs veic līgumcenas samaksu Izpildītājam šādā kārtībā: 

2.4.1. avansa maksājumu līdz 20 % apmērā no līgumcenas – 10 dienu laikā no rēķina un avansa 

nodrošinājuma Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma 

veidā saņemšanas (vismaz pieprasītā avansa apjomā ar PVN), ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk 

kā 2 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt 

avansu; 

2.4.2. atlikušo līgumcenu – 15 dienu laikā no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas, naudu pārskaitot uz Izpildītāja norādītu bankas norēķinu kontu. Rēķinā Izpildītājs 

norāda atsauci uz Līgumu (numurs un datums). 

2.5. Ja Izpildītājs nepieprasa avansa maksājumu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu 15 dienu laikā no 

Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, naudu pārskaitot uz Izpildītāja 

norādītu bankas norēķinu kontu.  

3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi 

3.1. Darbu uzsākšanas datums 2019.gada 17. jūnijs. Darbus Izpildītājs paveic un ar Darbu pieņemšanas–

nodošanas aktu nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.jūlijam. Par Darbu veikšanas beigu 

datumu un laiku uzskata datumu un laiku, ko Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu 

pieņemšanas-nodošanas akta. 

3.3. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbus, ja to novērtēšanas gaitā konstatēts, ka Darbi veikti nekvalitatīvi, 

neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, vai neievērojot Pasūtītāja norādījumus. Pasūtītājs 

iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus. Darbu pieņemšanas–

nodošanas akts netiek parakstīts līdz trūkumu novēršanai. 

3.4. Pasūtītāja pretenzijas gadījumā tiek veikta Darbu izpildes pārbaude, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Ja 

pretenzija apstiprinās, tad Puses sastāda un paraksta Defektu aktu, norādot trūkumus, kas Izpildītājam 

jānovērš 2 darba dienu laikā. Akts ir pamats līgumsoda aprēķināšanai. 
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3.5. Veicot Darbu kvalitātes pārbaudi Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt kontrolmērījumus, 

ekspertīzes vai citas pārbaudes (turpmāk - pārbaude). Ja pārbaudes dokuments ir negatīvs vai uzrādīta 

neatbilstība tehniskās specifikācijas prasībām, tad Izpildītājs novērš tajā norādītos trūkumus par saviem 

līdzekļiem, kā arī sedz pārbaudes izmaksas, kā arī Pasūtītājs aprēķina Izpildītājam līgumsodu.  

3.6. Ja Darbu izpildes gaitā Pasūtītājs konstatē Darbu izpildes kvalitātes trūkumus vai Līguma izpildes 

kārtības pārkāpumus, viņš nekavējoties mutiski par to ziņo Izpildītāja pārstāvim. Puses vienojas par 

kvalitātes trūkumu vai Līguma izpildes kārtības pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem. Ja 

Izpildītājs izvairās no trūkumu novēršanas ilgāk par 5 kalendāra dienām, Pasūtītājs ar saviem spēkiem var 

tās novērst, piedzenot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. 

3.7. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ radušos zaudējumus, tas 

nekavējoties mutiski un rakstveidā par to ziņo Izpildītājam, kurš nekavējoties veic darbības, lai 

samazinātu zaudējumus.     

3.8. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītāja personāls, par kuriem Izpildītājs sniedzis informāciju un uz kuriem 

Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir izvērtējis 

iepirkuma procedūrā, var tikt nomainīts tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.  

3.9. Ja Izpildītājs paredz veikt personāla nomaiņu, kā arī papildu personāla iesaistīšanu, tas rakstveidā informē 

par to Pasūtītāju vismaz 3 darba dienas pirms personāla nomaiņas vai papildu personāla iesaistīšanas. Ja 

Darbu izpildes laikā ir radušies objektīvi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot šo termiņu, Izpildītājs 

nekavējoties e-pastā informē Pasūtītāju par personāla nomaiņu, kā arī par papildu personāla iesaistīšanu 

Līguma izpildē.  

3.10. Pasūtītājs pieņem lēmumu par Izpildītāja personāla nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba 

dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta un Līguma  noteikumiem. 

3.11. Uzņēmējs atbild par tā piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem un pieļautajām kļūdām attiecībā 

pret Pasūtītāju. Uzņēmējs arī atbild par tā piesaistīto apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas 

izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu Pasūtītājam un/vai trešajām personām.  

3.12. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs pārkāpj Publisko iepirkumu likuma, Iepirkuma konkursa nolikuma un 

Līguma noteikumus par iesaistītā personāla maiņu vai arī papildu personāla iesaistīšanu, Pasūtītājs var 

piemērot Izpildītājam līgumsodu 1000 EUR apmērā par katru konstatēto gadījumu, kā arī lauzt Līgumu 

neatlīdzinot Izpildītājam zaudējumus.  

3.13. Ja Pasūtītājs uzskata, ka personāla darbība vai Darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājs 

iesniedz Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā personāla aizstāšanai ar citu personālu, norādot 

iemeslus. Izpildītājam jāizpilda Pasūtītāja pieprasījumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 20 kalendāra 

dienu laikā. Šādā gadījumā iesaistītā personāla maiņa veicama Līgumā noteiktā kārtībā. Izpildītājam nav 

tiesību pieprasīt papildu samaksu par apakšuzņēmēju vai personāla nomaiņu.  

4. Pušu saistības 

4.1. Izpildītāja pienākumi: 

4.1.1. Darbus izpildīt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši Līguma noteikumiem, izmantojot tā 

rīcībā esošos resursus, ar  tehniskajā piedāvājumā norādītiem vai ar Pasūtītāju saskaņotiem 

materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem, kas atbilst saistošo standartu un tehnisko noteikumu 

prasībām; 

4.1.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Darbos izmantojamo materiālu sertifikātus un citus to 

kvalitāti apliecinošus dokumentus;   

4.1.3. izpildot Darbus, ievērot normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu, t.sk. Ministru kabineta 

2010.gada 9.marta noteikumus Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 

uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumus 

Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra 

noteikumus Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un VAS “Latvijas Valsts 

ceļi” tehniskās komisijas 2016.gada 28.oktobrī apstiprināto  “Ceļu specifikācijas 2017”;   

4.1.4. nodrošināt nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu izmantošanu;  

4.1.5. atbildēt par iekārtām un mehānismiem Darbu veikšanas vietā, par to drošību (tehniskās apskates, 

nepieciešamās pārbaudes bīstamajām iekārtām, u.tml.). Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo 

atbildību, t.sk. arī pret trešajām personām par Darbu veikšanas vietās izvietoto iekārtu bojājumu, 
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zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas ir pieder viņam vai ir nomātas no 

trešajām personām; 

4.1.6. atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu 

normatīvo aktu ievērošanu Darbu izpildes gaitā; 

4.1.7. izstrādāt un saskaņot satiksmes organizēšanas shēmas atbilstoši normatīvo aktu prasībām un, ja 

nepieciešams, nodrošināt ceļa posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, un tā apbraukšanas iespējas; 

4.1.8. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai; 

4.1.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas 

varētu traucēt Darbu izpildi; 

4.1.10. ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāts brauktuves segums, ielas apmales, vai nodarīts cits 

kaitējums, sākotnējā stāvokļa atjaunošanu veic par Izpildītāja līdzekļiem; 

4.1.11. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas laiku, ja to plānots veikt pēc plkst. 22.00, 

brīvdienās vai svētku dienās;  

4.1.12. aprīkot automašīnas ar aizsargpārklāju un lietot to pārvadājot būvgružus;  

4.1.13. nekavējoties paziņot Pasūtītājam par tehniskajā specifikācijā neprecizētu tādu Darbu veikšanas 

paņēmienu vai uzdevumu izpildi, šaubām Darbu izpildes gaitā vai izpildes grūtībām, kas tā 

ieskatā prasa atkāpes no tehniskās specifikācijas noteikumiem vai Pasūtītāja norādījumiem, un 

turpmāk primāri vadīties no Pasūtītāja norādījumiem. Izpildītājs šajā gadījumā var pārtraukt 

Darbus līdz Pasūtītāja norādījumu saņemšanai; 

4.1.14. nodrošināt būvobjektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus 

digitālā veidā LKS 92 koordinātu sistēmā. 

4.2. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, civiltiesiskā apdrošināšanas 

polise, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Darbu izpildei.   

4.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret 

nelaimes gadījumiem.  

4.4. Izpildītājs par Atbildīgo Darbu vadītāju norīko Andis Pekšs - būvdarbu vadītājs (LBS Nr. 4-05018) 

4.5. Izpildītājs nodrošina šādu speciālistu piesaisti: Sergejs Sozontovs - būvdarbu vadītājs (LBS Nr.4-03212) 

4.6. Pasūtītāja pienākumi:  

4.6.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošos nepieciešamo informāciju un 

dokumentus Darbu izpildes nodrošināšanai;  

4.6.2. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līgumu; 

4.6.3. informēt Izpildītāju par Darbu kvalitātes trūkumiem, kā arī uzrādīt veikto pārbaužu dokumentus, ja 

tajā norādīta Darbu neatbilstība tehniskās specifikācijas prasībām; 

4.6.4. nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc 

Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un to dēļ varētu tikt traucēta 

līgumsaistību izpilde.  

4.7. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei 

radušos tiešos zaudējumus.  

4.8. Par pieļautajām atkāpēm no 4.1.3., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.11.,4.1.12. un 4.1.13. apakšpunktu prasībām 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 500 apmērā par katru gadījumu 15 dienu laikā pēc 

Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas.          

4.9. Pasūtītājs var aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 150 EUR par katru konstatēto gadījumu, ja: 

4.9.1. Izpildītājs ir pieļāvis, ka no Darbu veikšanas vietas ir izbraucis transportlīdzeklis vai traktortehnika 

ar nenotīrītu ritošo daļu, vai kā rezultātā brauktuves segums ir piegružots ar būvmateriāliem un 

būvgružiem; 

4.9.2. Izpildītāja demontētie materiāli nav izvesti no Darbu vietas uz tām domāto izgāztuvi 24 stundu 

laikā no Pasūtītāja veiktās šī fakta dokumentēšanas (fotofiksācijas) brīža;  

4.9.3. Izpildītāja uzstādītās ceļa zīmes neatbilst saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai un Ministru 

kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 

ceļiem”. 

4.9. Par Darbiem, kas veikti neatbilstoši iepirkuma tehniskās specifikāciju prasībām un ja minētās 

neatbilstības ir apliecinātas ar attiecīgās pārbaudes (testa) dokumentu, tiek piemērots līgumsods 10 % 

apmērā no Līguma summas.     

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/40137
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4.10. Par Darbu izpildes termiņa kavējumu Izpildītājs maksā līgumsodu 200 EUR apmērā par katru kavējuma 

dienu. Līgumsods tiek ieturēts no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam.          

4.11. Pasūtītājs aprēķina līgumsodu un sagatavo rēķinu, ko nosūta Izpildītājam. Rēķina samaksas termiņš ir 15 

(piecpadsmit) kalendāra dienas no tā nosūtīšanas dienas. Ja rēķins netiek  apmaksāts, Pasūtītājs ieskaita 

kārtībā līgumsoda summas apmērā samazina Izpildītājam maksājamo naudas summu par Darbu izpildi. 

Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

4.12. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 

0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.  

4.13. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar 

nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, streiks 

un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek 

paziņots otrai Pusei, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apliecina šo faktu. 

5. Darbu izpildes garantija  

5.1. Izpildītājs garantē Darbu un materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības atbilstoši tehniskajā 

specifikācijā norādītājam termiņam.  

5.2. Tehniskajā specifikācijā iekļautiem Darbiem un materiāliem, kuriem garantijas termiņš nav norādīts, 

Izpildītājs garantē kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 24 (divdesmit) mēnešus no Darbu 

pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanu dienas, izņemot defektus vai trūkumus, kas radušies seguma 

zemāko slāņu deformācijas dēļ (sēšanās, iegrimšanas, celšanās un sēšanās, iesēdumi, horizontālie 

pārvietojumi), kura izbūvi nav veicis Izpildītājs, vai citu ārēju, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ.  

5.3. Garantijas laikā Izpildītājs atbild par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava 

rēķina, ja vien defekts nav radies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ. 

5.4. Ja garantijas laikā pastāv izpildīto Darbu kvalitātes slēpti vai atklāti defekti Darbiem vai izmantotajiem 

materiāliem, ko Pasūtītājs konstatē pārbaudes rezultātā, tad Pasūtītājs par to rakstveidā (pretenzija) paziņo 

Izpildītājam 3 darba dienu laikā no konstatēšanas brīža, norādot laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz 

defektu akta sastādīšanu, ne ātrāk, kā 3 darba dienas, taču Puses var vienoties par citu termiņu akta 

sastādīšanai (šis nosacījums neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtas gadījumiem, kad Izpildītājam 

jāierodas nekavējoties vai ne vēlāk kā 24 stundu laikā). Defektu aktā Puses norāda trūkumus un termiņu, 

kurā Izpildītājam ir jānovērš trūkumi. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. 

5.5. Ja Izpildītājs izvairās no defektu aktā norādīto trūkumu novēršanas vairāk kā 30 kalendārās dienas, 

Pasūtītājs pats ar saviem spēkiem var veikt to novēršanu, piedzenot no Izpildītāja visus ar to saistītos 

izdevumus.   

5.6. piecu darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu garantijas laika 

apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 5 % no līgumcenas. Apdrošināšanas polisē 

iekļauj nosacījumu, ka apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc pirmā 

Pasūtītāja pieprasījumu, ja Izpildītājs jebkādu iemeslu dēļ neveic defektu un/vai trūkumu novēršanu. 

Garantijas perioda garantijas saturs Izpildītājam ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Apdrošināšanas polisē 

Pasūtītājs ir jānorāda kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs. Garantijas periods 2 gadi. 

5.7. Garantijas laika saistību izpildes garantijai ir jābūt spēkā visu Līgumā noteikto garantijas laiku. Garantijas 

laiks tiek rēķināts no Akta par Darbu pieņemšanu parakstīšanas dienas.  

5.8. Garantijas laika saistību izpildes garantija no Izpildītāja puses nav atsaucama. 

6. Līguma darbības termiņš 

6.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī. 

7. Pārējie noteikumi 

7.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam kā 

pielikumi, kas pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.  

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to brīdinot Izpildītāju 10 darba dienas 

iepriekš, ja Izpildītājs:  
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7.2.1. neveic Darbus Līgumā paredzētajā termiņā vai kvalitātē, par ko Izpildītājam ir izteiktas vismaz 2 

pamatotas pretenzijas;  

7.2.2. nodod Līguma saistības citai personai bez Pasūtītāja rakstiska saskaņojuma;   

7.2.3. pārkāpj citus Līguma noteikumus par ko Izpildītājam vismaz divas reizes piemērots līgumsods;  

7.2.4. ir uzsākts Izpildītāja maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir 

apturēta tā saimnieciskā darbība.      

7.3. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar 7.2. punktu, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju Pušu parakstītā aktā noteiktajā 

apmērā par faktiski veiktajiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem.  

7.4. Visi Pušu strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi 

savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 dienu laikā, strīdus izskata tiesa. 

7.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. 

7.7. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par rekvizītu izmaiņām.  

7.8. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks 

Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ir 

ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins (t. 67996265, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv). 

Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu 

„Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk. nekavējoties jāziņo Pasūtītājam 

par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot 

Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.  

7.9. Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai, kā arī dokumentu 

parakstīšanai norīko sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" tehnisko direktoru Andi 

Zaļaiskalnu, (tel.29233678, e-pasts andis@limbazuceli.lv) 

7.10. Līgums sastādīts 2 identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs glabājas pie 

Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja. 

7.11.  Līgumam ir trīs pielikumi:  

          7.11.1 Iepirkuma tehniskā specifikācija, uz 12 lp.; 

7.11.2.     Izpildītāja piedāvājums iepirkumā, uz 12 lp.;  

7.11.3.  Laika grafiks, uz 1 lp; 

7.11.4. Apdrošināšanas polises uz 6 lp 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Ādažu novada dome 

Reģ. Nr. 90000048472 

Adrese: Gaujas iela 33A,  

Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 

Banka: Valsts kase 

kods: TRELLV22 

n/k: LV43TREL9802419010000 

 

 

 

 

________________________________________ 

Izpilddirektors Guntis Porietis 

Izpildītājs: SIA "LIMBAŽU CEĻI"  

Reģ. Nr. 4660300011 

Adrese: Mehanizācijas iela 3, 

Limbaži,  Limbažu novads, LV-4001  

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X 

n/k LV87NDEA 0000 0820 6108 3 

 

 

 

 

___________________________________   

Valdes loceklis Andis Zaļaiskalns 

 

 

 

____________________________________ 

Valdes locekle Daina Čapiņa 
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