
LĪGUMS # 

 

LĪGUMA VIENOŠANĀS 

 

330 kV gaisvadu līnijas LNr.315 Salaspils - Aizkraukle balstu maiņa 

 

 

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls", reģ. Nr. 40003575567, Dārzciema ielā 86, Rīga, 

LV-1073, kuru saskaņā ar _________________________________________ pārstāv tās 

_________________________________________ (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  

 

un 

 

pilnsabiedrība "LR 330", reģ. Nr. 50203266481, Lubānas ielā 43, Rīga, LV-1073, 

_________________________________________ personā un 

_________________________________________ personās, kuri rīkojas pamatojoties uz 

Sabiedrības līguma pamata (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses, 

 

 

pamatojoties uz AS "Augstsprieguma tīkls" rīkotās iepirkuma procedūras"330 kV gaisvadu 

līnijas LNr.315 Salaspils - Aizkraukle balstu maiņa" rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par 

330 kV gaisvadu līnijas LNr.315 Salaspils - Aizkraukle balstu maiņas projektēšanu un 

būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi), 

 

 

 

vienojas:  

 

1. Līguma noteikumi ietver - Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu 

Federācijas "Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi 

elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru 

projektēšanu veic uzņēmējs" (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2005.gada 

tulkojums), kā kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa 

Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un 

Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus, un 

Speciālo noteikumu pielikumus. 

 

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams 

ievērojot International Federation of Consulting Engineers "Conditions of Contract for 

Plant and Design – Build (First Ed, 1999) for Electrical and Mechanical Plant, and for 

Building and Engineering Works, Designed by the Contractor" (teksts angļu valodā), kā 

kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop. 

 

2. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma 

noteikumos. 

 

3. Šādi dokumenti veido un ir daļa no Līguma: 

a. šī Līguma vienošanās; 

b. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums; 

c. Līguma noteikumi, 

d. Iepirkuma procedūras dokumenti, tai skaitā Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija), 

kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasības, iepirkuma procedūras laikā sniegtā 

http://www.fidic.org/bookshop


papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi 

(elektroniskā formā); 

e. Aizpildītās Formas, tajā skaitā Uzņēmēja Finanšu piedāvājums; 

f. Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja 

personālu un apakšuzņēmējiem (elektroniskā formā); 

g. Vienošanās Nr.1 pie 2020. gada 06. oktobra SABIEDRĪBAS LĪGUMA. 

 

4. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, 

Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un 

novērst visus defektus tajos. 

 

5. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, 

Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu. 

 

6. Akceptētā Līguma summa, bez PVN: 5 279 780,82 EUR (pieci miljoni divi simti 

septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 82 centi), 

Kopējā Līguma summa ar PVN 21%: 6 388 534,79 EUR (seši miljoni trīs simti astoņdesmit 

astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro un 79 centi). 

 

Nodokļu nomaksa veicama atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

 

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. Uzņēmējs par veiktajiem Darbiem izraksta rēķinu atbilstoši "Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma" nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas metodes (tiešo 

vai reverso) piemērošanu. 

 

7. Norēķinu informācija: 

7.1. Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:  

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

SWIFT: RIKOLV2X 

Reck - LV52RIKO0000082306094 

LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS - LV05RIKO0000080023269 

 

Puses vienojas, ka visi maksājumi tiek veikti saskaņā ar Vienošanos Nr.1 pie 2020. gada 

06. oktobra SABIEDRĪBAS LĪGUMA, kas pievienota pielikumā. 

 

7.2. Informācija maksājumu informācijas iesniegšanai Pasūtītājam: 

Uzņēmējs sagatavo rēķinus papīra veidā, nosūtot to uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai 

elektroniski un nosūta tos uz Pasūtītāja adresi: rekini@ast.lv. Puses vienojas, ka elektroniski 

izrakstītajos rēķinos, personas, kas izraksta rēķinus, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā 

elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem 

jāsatur pilna informācija atbilstoši likuma "Par grāmatvedību", Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2003.gada 21.oktobra "Noteikumu par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju Nr. 

585, kā arī citu piemērojamo tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav 

noformēti atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš 

izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek 

veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. 

 

7.3. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā. 

 

8. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā 

Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.  



 

9. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos. Ja Puses 

paraksta Līguma vienošanos atšķirīgos datumos, tad termiņus, kuru notecējumu skaita no 

Līguma noslēgšanas, aprēķina no vēlākā Līguma vienošanās parakstīšanas datuma. 

 

 

Uzņēmējs: Pasūtītājs: 

Pilnsabiedrība "LR 330" 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

Rīga, (ar elektronisko parakstu parakstīta 

dokumenta datums skatāms laika zīmogā) 

 

_________________________________ 

Rīga, (ar elektronisko parakstu parakstīta 

dokumenta datums skatāms laika zīmogā) 

 

 

Informācijā par līguma parakstītajiem netiek publicēta saskaita ar fizisko personu datu 

aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 


