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LĪGUMS 
Par balstu nomaiņu  

 

ŠIS LĪGUMS, noslēgts Rīgā, 2018. gada 5. jūlij ā starp akciju sabiedrību 
"Augstsprieguma tīkls"  (turpmāk "Pasūtītājs"), kuru saskaņā ar ___________________ 
pārstāv tās ___________________ un ___________________, no vienas puses, un 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ELSANA"  (turpmāk "Uzņēmējs"), kuru saskaņā ar 
Statūtiem pārstāv ___________________, no otras puses,  

ņemot vērā iepirkuma procedūras Nr. AST2017/111 (turpmāk "Procedūra") dokumentāciju un 
rezultātus noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. L ĪGUMA PRIEKŠMETS UN M ĒRĶIS 

1.1. Līguma mērķis ir 330 kV gaisvadu līnijas LNr. 323 balstu nomaiņas darbi Brocēnu un 
Grobiņas iecirkņos un 110 kV gaisvadu līnijas LNr. 154/143, 154/157, 154, 261, 262, 
162/163, 168 un 169 balstu nomaiņas darbi Brocēnu un Grobiņas iecirkņos. 

1.2. Līguma priekšmets ir normatīvajos aktos paredzētā kārtībā veikt 330 kV un 110 kV 
gaisvadu līniju balstu nomaiņu, piegādāt jaunus nepieciešamos materiālus, pēc tam 
nodrošinot ar šo Līgumu noteiktās garantijas saistības. 

2. L ĪGUMA SASTĀVDAĻA UN APZĪMĒJUMI  

2.1. Šim Līgumam ir sekojošas sastāvdaļas: 

(a) Līguma teksts; 

(b) Cenu saraksts; 

(c) Tehniskā specifikācija; 

(d) Darbu izpildes kalendārais grafiks. 

Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, 
prioritāte  dokumentiem ir tādā secībā, kādā šie dokumenti ir uzskaitīti. Šaubu vai 
nepilnību gadījumā Puses Līguma nosacījumu iztulkošanai vai papildināšanai var 
atsaukties uz Procedūras dokumentāciju un tajā ietvertajām saistībām. 

2.2. Interpretējot šī Līguma noteikumus, vienskaitlis nozīmē daudzskaitli, un pretēji. 
Vārdiem ir to parastā nozīme, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Līgumā lietotajiem 
apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme: 

(a) "L īgums" nozīmē šo Līgumu; 

(b) "L īguma cena" nozīmē cenu, kas Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam par Līguma 
izpildi. Līguma cena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ko Uzņēmējs 
noteicis saskaņā ar piedāvājumu Procedūrā un ir nepieciešamas Līguma priekšmeta 
un mērķa sasniegšanai, kā arī garantijas nodrošināšanai. Līguma cena tai skaitā, bet 
ne tikai ietver darbu procesā izmantojamo materiālu, izstrādājumu, Darbu, piegādes 
un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas izmaksas, demontēto turpmākai 
izmantošanai nederīgo un Uzņēmējam nodoto materiālu, ietaišu (atkritumu) 
apsaimniekošanu, kā arī iespējamos nodokļu (izņemot PVN), un nodevu maksājumus 
valsts un pašvaldības budžetos un jebkurus citus maksājumus un izdevumus, kas būs 
jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu visus Līguma noteikumus. Tās 
izdevumu pozīcijas (t.sk. ar Darbu veikšanu saistītie papilddarbi, palīgmateriāli), 
kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā pievienotajā Prasību un cenu sarakstā, 
bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmas par iekļautām citās 
Prasību un cenu saraksta pozīcijās; Līguma cena ir uzskatāma par pilnīgu un galīgu 
atlīdzību Uzņēmējam par Līguma izpildi; 
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(c) "Darbi" nozīmē visus izpildāmos Darbus, kas Uzņēmējam jāveic pēc šī Līguma 
noteikumiem; 

(d) "Objekts" ir: 

1) LNr. 323 Brocēni - Grobiņa (Saldus un Skrundas novadi) balsti 21, 91, 110, 
119, 134, 138, 140, 143, 149, 

2) LNr. 154/143 Jaunpils – Brocēni/Dobele - Jaunpils (Dobeles novads) balsti 
28/106, 31/103, 33/101, 36/98, 

3) LNr.154/157 Jaunpils – Brocēni/Brocēni - Auce (Auces novads) balsti 
113/34, 134/13, 136/11, 141/6, 142/5, 

4) LNr.154 Jaunpils - Brocēni (Brocēnu novads) balsts 71, 
5) LNr.261 Ventspils – Ventspils Nafta (Ventspils pilsēta) balsti 9, 15, 
6) LNr.262 Ventspils – Ventspils Nafta (Ventspils pilsēta) balsts 4, 
7) LNr.162/163 Grobiņa – Lauma/Lauma - Liepāja (Liepājas pilsēta) balsts 

70/3, 
8) LNr.168 Rudbārži - Grobi ņa (Durbes un Aizputes novadi) balsti 31, 48, 53, 

67, 159, 
9) LNr.169 Priekule - Nīca (Nīcas novads) balsts 142; 

(e) "Diena" ir kalendārā diena, ja Līgumā nav noteikts citādāk. Saistība, kuras termiņš 
saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā; 

(f)  "Interešu konflikts" nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma 
izpildi varētu negatīvi ietekmēt šādi iemesli: ekonomiskas intereses, politiskā vai 
nacionālā piederība, ģimenes vai emocionālās saites vai jebkādas citas kopīgas 
intereses. 

2.3. Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros. 
Viens Līguma oriģināls glabājas pie Pasūtītāja, un otrs Līguma oriģināls glabājas pie 
Uzņēmēja. 

3. L ĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. 

3.2. Visiem Darbiem saskaņā ar Līgumu jābūt pabeigtiem līdz 2018. gada 14. decembrim. 

4. STANDARTI  

Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem 
standartiem. 

5. L ĪGUMA DOKUMENTU UN INFORM ĀCIJAS PIELIETOŠANA  

5.1. Puses vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā 
iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma 
cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā 
noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir 
jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem 
vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji 
utt.) rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. 
Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī Līguma 
darbības termiņš. 

6. L ĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS NODROŠIN ĀJUMS 

6.1. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas iesniedz 
Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma Cenas. Līguma 
izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un 30 (trīsdesmit) 
dienas pēc Līguma termiņa notecēšanas. 
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6.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu 
Uzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai 
ieturētu līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar šo Līgumu. 

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir neatsaucama bankas garantija, ko ir izdevusi banka, 
kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs 
nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš 
saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāsatur nodrošinājuma 
izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā 
pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros 
saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildes 
saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt 
nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Līguma 
izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, 
ierobežojumiem un ierunām. 

6.4. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniedz 
Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājumu 2% (divu procenti) apmērā no Līguma 
cenas. Garantijas laika nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Uzņēmēja garantijas 
saistību izpildei un 30 (trīsdesmit) dienas pēc garantijas termiņa notecēšanas. 

6.5. Garantijas laika nodrošinājums ir neatsaucama bankas garantija, ko ir izdevusi banka, 
kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs 
nodrošinājums. Garantijas laika nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš 
saskaņotam ar Pasūtītāju. Garantijas laika nodrošinājumam ir jāsatur tā izdevēja 
neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties izmaksāt jebkuru tam pieprasīto 
summu nodrošinājuma limita ietvaros pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saistībā ar 
jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja garantijas saistībām, turklāt 
Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma 
izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Garantijas laika 
nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, 
ierobežojumiem un ierunām. 

6.6. Līguma izpildes nodrošinājumam un garantijas laika nodrošinājumam jābūt izdotam 
saskaņā ar un tam piemērojamas šādas materiālo tiesību normas: Starptautiskās 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma 
garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē 
Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu 
ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma vai garantijas laika nodrošinājuma 
pielietošanu. 

7. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 

7.1. Pasūtītāja pienākumi: 

7.1.1. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā; 

7.2. Pasūtītāja tiesības: 

7.2.1. pārbaudīt un uzraudzīt izpildāmo Darbu kvalitāti, pieaicināt būvuzraugu Darbu 
uzraudzībai, pieaicināt tehnisko uzraugu vai neatkarīgus ekspertus Darbu kvalitātes 
uzraudzībai un novērtēšanai, tajā skaitā ekspertīzes veikšanai, kā arī tiesības iegūt 
paraugus no izmantojamajiem materiāliem to pārbaudei ar sagraujošām metodēm. 
Eksperta vai citu personu pieaicināšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 
Līgumam neatbilstoši veiktajiem Darbiem, kā arī par citu šajā Līgumā noteikto 
prasību un noteikumu neievērošanu; 

7.2.2. veikt Darbu izpildes drošības un drošuma kontroli. 
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8. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 

8.1. Uzņēmēja pienākumi: 

8.1.1. izpildīt Līguma saistības atbilstoši Līguma prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošo 
tiesību normu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem; 

8.1.2. veikt Darbu sagatavošanu; 

8.1.3. Darbus izpildīt kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem un noteiktajos termiņos; 

8.1.4. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana 
trešajām personām u.c.) par būvi, kā arī vides piesārņojumu līdz Darbu nodošanas-
pieņemšanas akta parakstīšanai; 

8.1.5. veikt obligāto apdrošināšanu, ja saskaņā ar tiesību aktiem obligāta apdrošināšana ir 
nepieciešama, un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju; 

8.1.6. ievērot instrukciju "Instrukcija par darbuzņēmēju darba organizāciju AS 
"Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās", atbildēt par 
darba drošības normu ievērošanu un ievērot visus Latvijas Republikas likumus un 
normatīvos aktus, pašvaldību izdotos aktus, būvnormatīvus, nacionālos standartus, 
materiālu ražotāju noteiktos standartus un LEK 080, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas 
Republikas tiesību aktiem, atlīdzinot Pasūtītāja zaudējumus, kas radušies šīs 
pienākuma neizpildes rezultātā, ieskaitot trešo personu prasības, uzliktās soda naudas 
u.tml; 

8.1.7. nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas un izpildes laikā 
saskaņā ar 2003. gada 25. februārī izdotajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; 

8.1.8. iegūt visas nepieciešamās atļaujas, darba atļaujas, saskaņojumus, sertifikātus un 
licences no valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, vai sabiedrisko pakalpojumu 
uzņēmumiem, ja minētie dokumenti ir nepieciešami Līguma saistību izpildei; 

8.1.9. segt izdevumus zemes īpašniekiem, kas saistīti ar līgumā minēto Darbu izpildi; 

8.1.10. nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu un izdevumu 
(komandējumi, uzturs, dzīvošana, transports u.c.) segšanu. Nodrošināt personāla 
kvalifikāciju līmenī, kas ir nepieciešams un pietiekams Darbu veikšanai, tajā skaitā, 
bet ne tikai ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai. 
Ievērojot to, ka Darbi šī Līguma ietvaros saistīti ar paaugstinātu bīstamību Uzņēmēja 
personālam un apkārtējiem, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Pasūtītājam, 
Uzņēmējam, Uzņēmēja darbiniekiem un trešajām personām nodarītajiem 
zaudējumiem, kas varētu rasties Uzņēmējam kļūdaini saprotot vai izpildot Pasūtītāja 
dotās instrukcijas un dokumentāciju Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto 
darbu izpildei, kā arī instrukcijas un dokumentāciju Līgumā paredzēto darbu 
veikšanas laikā; 

8.1.11. vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu iesniegt Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistītā 
personāla un apakšuzņēmēju, kuru kvalifikācijas atbilstību Pasūtītājs ir vērtējis 
Procedūras gaitā, sarakstu. Līguma izpildes gaitā rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju 
Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksta izmaiņas, ievērojot Procedūras nolikumā 
izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai; 

8.1.12. nodrošināt, ka Uzņēmēja personāls - atbildīgie par darba izpildi - spēj komunicēt ar 
Pasūtītāju latviešu valodā līmenī, kas nepieciešams un pietiekams darbu izpildei, bet 
ne zemāks par vidējā līmeņa 2. pakāpes (B2) latviešu valodas zināšanām, atbilstoši 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 29.jūlija noteikumu Nr. 733 
"Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes 
kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 
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saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts 
nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" prasībām; 

8.1.13. informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar Līguma izpildi; 

8.1.14. informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda 
sankcijas, ja tādas ir; 

8.1.15. ja pārbaužu laikā konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi un par šo faktu saņemts 
Pasūtītāja rakstisks paziņojums, veikt nepieciešamos izlabojumus vai darbības, lai 
nodrošinātu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos 
pārkāpumus saprātīgā, Pasūtītājam pieņemamā un ar rakstisku vienošanos apstiprinātā 
laika periodā; 

8.1.16. pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas sakārtot objekta teritoriju 
(aizvākt būvgružus, Uzņēmēja īpašumu u.c.) un atstāt Objektu tīrā un drošā stāvoklī; 

8.1.17. pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, reizē ar darba izpildes aktu, 
nodot Pasūtītājam visu ar darbu izpildi saistīto dokumentāciju (izpilddokumentāciju, 
darbu veikšanas u.c. dokumentāciju, kas saistīta ar konkrēto līniju); 

8.1.18. apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši Latvijas Republikas 
tiesību aktiem un normatīvajiem dokumentiem, un iesniegt Pasūtītājam apliecinājuma 
kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus; 

8.1.19. neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba 
veikšanu ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku. Pretējā gadījumā Uzņēmējs 
samaksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 14 000 (četrpadsmit tūkstoši euro) apmērā par 
katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura 
līgumus par noteikta darba veikšanu ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku, 
Uzņēmējs ir tiesīgs tikai gadījumā, ja ir saņemta AS "Augstsprieguma tīkls" rakstiska 
piekrišana.  

9. DARBU PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Darbu pieņemšana notiek sekojošās stadijās: 

(a) Darbu ikmēneša pieņemšana to uzskaites un apmaksas nolūkos - Puses to 
apstiprina parakstot attiecīgu ikmēneša pieņemšanas – nodošanas aktu. Darbu 
ikmēneša pieņemšana neaizstāj pārējās pieņemšanas procedūras saskaņā ar šo 
Līgumu; 

(b) Līnijas pieslēgšana zem sprieguma pārbaudei uz 24 stundām -  Uzņēmējs iesniedz 
Pasūtītājam nepieciešamos mērījumu protokolus saskaņā ar LEK 002 
"Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" 3.izdevumu; Uzņēmēja un Pasūtītāja 
pārstāvji paraksta pieņemšanas komisijas aktu; 

(c) Līnijas pieņemšana ekspluatācijā saskaņā ar LEK 002 "Energoietaišu tehniskā 
ekspluatācija" 3.izdevumu tiek fiksēta ar aktu par pieņemšanu ekspluatācijā; 

(d) Darbu pieņemšana – nodošana - tiek veikta pēc Līnijas pieņemšanas ekspluatācijā 
un visu Cenu sarakstā norādīto Darbu pabeigšanas, kā arī Tehniskajā specifikācijā 
minētās Darbu izpilddokumentācijas pilnā apjomā iesniegšanas Pasūtītājam, 
pusēm parakstot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

9.2. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Puses ir parakstījušas Darbu 
pieņemšanas-nodošanas aktu. Darbu pieņemšanas-nodošanas akts pēc abpusējas 
parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

9.3. Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības 
par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem 
vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim būtu bijis jāparedz, pat ja 
Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu. 
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9.4. Līdz Darbu izpildes termiņa beigām Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam divus Uzņēmēja 
parakstītus Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu eksemplārus.  

9.5. Pasūtītājs paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā 
pēc Darbu izpildes, nosūta vienu eksemplāru Uzņēmējam, vai rakstiski iesniedz 
Uzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt aktu. 

9.6. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda 
neatbilstību aktu, norādot novēršamās nepilnības un to novēršanas termiņus. Uz 
nepilnību novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas 
par Darbu izpildes beigu termiņa nokavēšanu. 

9.7. Neatbilstību aktā noradītās nepilnības Uzņēmējs novērš uz sava rēķina 10 (desmit) 
dienu laikā. Puses, parakstot neatbilstību aktu, var vienoties par citu nepilnību 
novēršanas saprātīgu termiņu. 

9.8. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darbu nodošana un pieņemšana. 

9.9. Ja, atkārtoti pieņemot Darbus, Pasūtītājs konstatē nepilnības, ir jāsastāda neatbilstību 
akts. Šādā gadījumā Uzņēmējam var tikt piemērotas sankcijas kā par Darbu izpildes 
beigu termiņa kavējumu. 

10. L ĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KART ĪBA 

10.1. Par Līgumā noteikto Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs apņemas 
samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu 836 310,55 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši 
tūkstoši trīs simti desmit euro un 55 centi) apmērā bez PVN.  

10.2. Līguma cena ir visaptverošs maksājums par Līguma mērķu izpildi. Iesniedzot cenu 
piedāvājumu Procedūras ietvaros Uzņēmējs ir paredzējis ar Darbu veikšanu saistītos 
saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas kādas ir raksturīgas šāda veida 
Darbiem. 

10.3. Ne vēlāk kā katra mēneša pēdējā datumā, ja Puses nav vienojušās citādi, Uzņēmējs 
iesniedz Pasūtītājam ikmēneša pieņemšanas – nodošanas aktu un atbilstoši izrakstītu 
rēķinu par visiem attiecīgajā mēnesī veiktajiem Darbiem, ikmēneša pieņemšanas – 
nodošanas aktā norādot procentus no šajā mēnesī paveikto Darbu apjoma konkrētajās 
Cenu sarakstā uzrādītajās līnijās. Pasūtītājs, veicot maksājumus ietur 10% (desmit 
procentus) no izrakstītā rēķina summas. 

10.4. Pasūtītāja rīcībā palikušie 10% (desmit procenti) no Līguma cenas tiek izmaksāti 
Uzņēmējam pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, attiecīgā rēķina 
un Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas. 

10.5. Visi maksājumi šī Līguma ietvaros tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina 
saņemšanas un attiecīgā ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas vai 
attiecīgi - Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses uz 
rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar cenām, kas ir 
norādītas Cenu sarakstā. 

10.6. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm 
piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu ar līgumsoda apmēru. Līgumsods 
var tikt ieturēts no veicamajiem maksājumiem. 

10.7. Tiks apmaksāti tikai tie Darbi, kas iekļauti Cenu sarakstā, jebkuri citi papildus Darbi, 
tajā skaitā Cenu sarakstā norādītie neparedzētie darbi, veikti bez iepriekšējās 
rakstiskās saskaņošanas ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti. 

10.8. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma 
uzdevumā. 

10.9. Uzņēmējs sagatavo rēķinus papīra veidā, nosūtot to uz Pasūtītāja norādīto juridisko 
adresi vai elektroniski un nosūta tos uz Pasūtītāja adresi: rekini@ast.lv. Puses 
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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" 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. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks 
uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai. 

11. GARANTIJAS  

11.1. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no Darbu 
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

11.2. Uzņēmējs garantē Darbu izpildījuma kvalitāti un Objekta atbilstību Līgumā 
noteiktajiem tehniskajiem parametriem un drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par 
nepilnībām Objektā un apņemas 10 (desmit) dienu laikā uz sava rēķina novērst 
bojājumus, kas Objektam radušies garantijas laikā. Sastādot defektu aktu un ņemot 
vērā bojājumu smagumu, Puses var vienoties par citu bojājumu novēršanas saprātīgu 
termiņu.  Par kavējumu, kas radies novēršot šādus bojājumus garantijas laikā, 
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma cenas par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. 

11.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstiski tiek paziņots 
Uzņēmējam, norādot ierašanās laiku un vietu, kur Uzņēmējam jāierodas uz defektu 
akta sastādīšanu. Ierašanās laiks nedrīkst būt ilgāks par 3 (trīs) dienām. Ierašanās 
laika ierobežojums neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kuros 
Uzņēmējam jāierodas nekavējoties, t.i. ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā 
pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas. Noradītajā laikā tiek sastādīts defektu akts. 
Gadījumā, ja Uzņēmējs neierodas norādītajā laikā uz defektu akta sastādīšanu, 
Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Uzņēmējam. 

11.4. Uzņēmējam ir pienākums izlabot radušos defektus, salabot tos vai nomainīt, kā arī 
novērst tā varbūtējo ietekmi uz visu Objektu, neprasot nekādu samaksu no Pasūtītāja. 

11.5. Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju Aizsargjoslu likumā un Enerģētikas likumā noteiktajā 
kārtībā piekļūt Objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas saistības. Ar 
Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Uzņēmējam ir tiesības uz garantijas remonta laiku no 
Objekta izvest atsevišķas iekārtas vai to daļas, ja konstatētā defekta raksturs ir tāds, ka 
to nevar efektīvi izlabot Objekta atrašanās vietā. 

11.6. Ja garantijas Darbi vai iekārtas un to daļu nomaiņa ir ar tādu raksturu, ka tie varētu 
ietekmēt Objekta vai Objekta daļu darbību vai efektivitāti, Uzņēmējam pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma ir jāveic atbilstošas pārbaudes pēc garantijas remonta Darbu 
pabeigšanas. Ja Objekts vai attiecīgā Objekta daļa šādu pārbaudi neiztur, Uzņēmējs ir 
atbildīgs par trūkumu novēršanu, līdz attiecīgās pārbaudes rezultāti atbilst prasībām. 

11.7. Ja Uzņēmējs garantijas remonta Darbos iesaista Pasūtītāja personālu, tad Pasūtītāja 
personāla darbu apmaksā Uzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem 
darba apmaksas tarifiem, kas ir spēkā remonta Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs ir 
tiesīgs remonta Darbos iesaistīt Pasūtītāja personālu tikai pēc Pasūtītāja rakstveida 
piekrišanas saņemšanas. 

11.8. Ja Uzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nespēj novērst defektus 
Pasūtītāja norādītā laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz 
Uzņēmēja rēķina un riska, un ar to netiek aizskartas citas tiesības, kas saskaņā ar 
Līgumu Pasūtītājam ir pret Uzņēmēju. 
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11.9. Uzņēmējs patstāvīgi sedz izdevumus, kas saistīti ar piekļuvi Objektam un tiešajiem 
nodarītajiem zaudējumiem. 

11.10. Puses ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības sekām saskaņā ar likumu. 

12. APAKŠUZŅĒMĒJI , PERSONĀLS UN SAISTĪBU NODOŠANA 

12.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla, kas tika norādīts Procedūrā 
iesniegtajā piedāvājumā, nomaiņa Līguma izpildes laikā notiek, ievērojot Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības.  

12.2. Uzņēmējam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš 
ir izvērtējis saskaņā ar Procedūrā iesniegto piedāvājumu vai ko Pasūtītājs ir akceptējis 
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Uzņēmējs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas 
atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu 
darbību/bezdarbību.  

12.3. Procedūrā neakceptētu apakšuzņēmēju piesaiste Darbu veikšanai vai apakšuzņēmēju 
maiņa ir pieļaujama tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku saskaņojumu. Pasūtītājs ir 
tiesīgs dot piekrišanu apakšuzņēmēja piesaistei vai maiņai tikai tad, ja izpildās kāds 
no turpmāk minētajiem priekšnoteikumiem: 

12.3.1. Piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Procedūras dokumentos noteiktajām 
apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

12.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām procedūrā izraudzītais pretendents 
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 
Procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir 
vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, 
apliecinot savu atbilstību Procedūrā noteiktajām prasībām, ar nosacījumu, ka tas 
neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 48.panta pirmajā daļā, 
paziņojumā par līgumu vai Procedūras dokumentos minētajiem pretendentu 
izslēgšanas nosacījumiem; 

12.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 
vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no Līguma cenas, neatbilst Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā vai otrajā daļā, 
paziņojumā par līgumu vai Procedūras dokumentos minētajiem pretendentu 
izslēgšanas nosacījumiem; 

12.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā netiktu veikti tādi grozījumi pretendenta 
piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 
atbilstoši Procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem; 

12.3.5. ja piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos 
piedalīties Līguma izpildē un uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta 3. daļas nosacījumi; 

12.3.6. ja piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likuma 48. panta 1. daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas 
nosacījumiem. 

12.4. Nav pieļaujama apakšuzņēmēju maiņa un/vai jauna apakšuzņēmēja piesaiste, kas 
ietekmētu Uzņēmēja piedāvājuma izvēli atbilstoši Procedūras dokumentos 
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

12.5. Uzņēmējs nedrīkst nodot citai personai pilnībā vai daļēji saistības izrietošas no 
Līguma, izņemot gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pasūtītāja atļauja. 

13. L ĪGUMA SAIST ĪBU IZPILDES TERMI ŅA NEIEVĒROŠANA UN LĪGUMSODS 

13.1. Līguma saistību, tai skaitā Līguma un garantijas darbu izpildes termiņu neattaisnotas 
neievērošanas gadījumā pret vainīgo Pusi var tikt piemērots līgumsoda aprēķins 
un/vai ieturēts Līguma izpildes nodrošinājums. 
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13.2. Ja Uzņēmējs nokavē Darbu izpildes beigu termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 
0,4% apmērā no kavēto Darbu kopējās cenas, kas norādīta Prasību un cenu sarakstā 
attiecīgajās pozīcijās, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 
cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes un zaudējumu 
atlīdzības pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no 
maksājuma summas, veicot apmaksu par veiktajiem Darbiem. 

13.3. Ja Pasūtītājs kavē veikt samaksu par pamatoti iesniegtu rēķinu, viņš maksā 
Uzņēmējam līgumsodu 0,4% apmērā no kavēto maksājumu summas par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. 

13.4. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Uzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas 
neizbēgami aizkavēs Līguma izpildi, Uzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāziņo 
Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemeslu(-iem). Pēc 
Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem 
ieskatiem, tas var pagarināt Uzņēmēja saistību izpildes termiņu. Šādā gadījumā Puses 
pagarinājumu apstiprina ar Līguma grozījumiem. 

13.5. Ja Līguma izpildes gaitā Darbu izpildes termiņu kavējumi rodas no Pasūtītāja atkarīgu 
iemeslu dēļ, tad Līguma izpildes gala termiņš attiecīgi pagarināms par tik ilgu 
periodu, kamēr kavējuma iemesli netiek novērsti, un Uzņēmējs tiek atbrīvots no 
atbildības par gala termiņa nokavējumu, par ko ir jānoformē Līguma pagarinājums.  

13.6. Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti, tad tas 
maksā Pasūtītājam fiksētu līgumsodu sekojošā apmērā: 

13.6.1. EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) par konstatētu darba drošības tehnikas 
pārkāpumu saistībā ar Darbu veikšanu; 

13.6.2. EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo 
personu vai institūciju sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā; 

13.6.3. EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) par atkritumu nesavākšanu Darbu 
veikšanas vietā; 

13.6.4. EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) par nepilnīgu vai nesavlaicīgu 
Izpilddokumentācijas ieniegšanu Pasūtītājam Darbu iepriekšējai pieņemšanai; 

13.6.5. EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) par citu Līgumā noteikto pienākumu 
pārkāpumu, kas nav termiņa kavējums. 

13.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu 
atlīdzības. 

14. SAISTĪBU NEIZPILDE VAI INTEREŠU KONFLIKTS  

14.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, samaksājot 
Uzņēmējam par faktiski izpildītajiem Darbiem, un papildus izdevumus, kas saistīti ar 
neplānotu darbu pārtraukšanu vai atsākšanu. 

14.2. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, var vienpusēji izbeigt Līgumu 
pilnībā vai daļēji jebkurā no šādiem gadījumiem: 

14.2.1. ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi un savu saistību 
neizpildi nav novērsis arī 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas 
dienas; 

14.2.2. ja Uzņēmējs neattaisnoti kavē Darbu izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām. Šajā 
gadījumā Pasūtītājs neizpildīto Darbu vietā var pasūtīt neizpildītos Darbus no 
trešajām personām, par kuriem Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam 
radušos papildizdevumus; 

14.2.3. ja Uzņēmējs nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumus Līgumā noteiktajā 
termiņā un kārtībā vai Līguma izpildes nodrošinājums vairs nav spēkā un Uzņēmējs 
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šo saistību neizpildi nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja 
rakstiska brīdinājuma saņemšanas brīža; 

14.2.4. ja Uzņēmējs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 20 (divdesmit) 
dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku paziņojumu (atgādinājumu), un 
Uzņēmējs šajā laikā nav izpildījis šī Līguma saistības; 

14.2.5. pastāv Interešu konflikts, Uzņēmējs nav informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu 
Interešu konflikta situāciju novērsis; 

14.2.6. Ja ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Uzņēmēja 
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, 
uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam 
līguma izpildes beigu termiņam Uzņēmējs būs likvidēts; 

14.2.7. Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā 
persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, 
kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir 
piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem 
nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai 
tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās 
šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, 
kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās 
mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma 
prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, 
piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma 
finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un 
apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un 
tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

14.2.8. Uzņēmējs ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību 
iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai 
samazinājusi naudas sodu; 

14.2.9. Tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 
informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

14.2.10. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem 
jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, 
dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai 
atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai 
nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

14.2.11. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem 
likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma 
izpildi; 

14.2.12. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir 
iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma 
izpildi. 

14.3. Uzņēmējs Līguma 14.2. punktā minētajos gadījumos maksā līgumsodu par 
līgumsaistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas. 
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14.4. 14.2. punktā minētie Līguma laušanas gadījumi neierobežo Pasūtītāja tiesības uz 
zaudējumu atlīdzību vai Līgumsoda un Līguma izpildes nodrošinājuma ieturēšanas, 
bet Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līgumu tādā apjomā, kādā tas nav izbeigts. 

14.5. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties ir jānodod 
Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu, un jānodod Pasūtītājam 
Objektu un pabeigtos Darbus. Pasūtītājs Objektu un Darbus pieņem tādā apjomā, 
kādā tie ir kvalitatīvi pabeigti un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, samaksājot 
par pieņemto Objektu un Darbiem saskaņā ar Cenu sarakstu un Darbu pieņemšanas - 
nodošanas aktu. 

14.6. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties vai arī 
Pasūtītāja noteiktā dienā ir jāpārtrauc visus Darbus un jāveic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī, jānodrošina, lai 
Uzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī jāveic citas darbības, 
par kurām Puses ir vienojušās. 

14.7. Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā 
apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši politikām, 
gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām 
darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 
365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt 
auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un 
darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir 
konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Pasūtītājs nodrošina, ka 
audita/pārbaudes veicējs ievēro šī līguma noteikumus par konfidencialitāti. 
Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas 
slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai.  

15. L ĪGUMA GROZ ĪJUMI  

Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu, ja šāda nepieciešamība radusies 
objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir Pasūtītāja 
vainojama darbība vai bezdarbība, neizpildot vai nepilnīgi izpildot no Līguma 
izrietošās saistības. 

16. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE MAJEURE) 

16.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja 
saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas 
notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses 
nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: 
ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, 
izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas 
nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu 
noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai 
rīcībai, kā arī dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem 
apstākļiem.  

16.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) 
dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrajai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, 
norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

16.3. Ja šādi apstākļi skar Uzņēmēju un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis citādāk, 
Uzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tik ilgi, cik tas ir 
praktiski saprātīgi, un ir jāmeklē visus saprātīgos, alternatīvos veidus, lai nodrošinātu 
Līguma izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara". 
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16.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā 
30 (trīsdesmit) dienas, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums 
šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu 
atlīdzību. 

17. ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

17.1. Pasūtītājam un/vai AS "Latvijas elektriskie tīkli" ir īpašuma tiesības uz Objektu, 
visiem tā izbūvē izmantotajiem materiāliem, iekārtām un neatdalāmajiem 
ieguldījumiem. 

17.2. Pasūtītājam un/vai AS "Latvijas elektriskie tīkli" pāriet visas autora mantiskās tiesības 
uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, rasējumiem, mērījumiem un 
citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota. Minētā autortiesību 
pāreja notiek bez nekādām papildus formalitātēm, automātiski ar brīdi, kad 
dokumenti, nodevumi, labojumi vai papildinājumi ir veikti un Pasūtītājs tos Līgumā 
noteiktajā kārtībā ir pieņēmis. 

17.3. Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai sagataves paraugam, 
ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar šo Līgumu, izņemot pašu 
Līgumu, ir jāpaliek Pasūtītāja īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam 
pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes. 

17.4. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs un/vai AS "Latvijas elektriskie tīkli" pret visām 
trešo personu sūdzībām par patenta, autortiesību zīmola vai rūpnieciskās ražošanas 
tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, veicot Darbus, kā arī saistībā ar Objektu. 

18. STRĪDU ATRISIN ĀŠANA 

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā 
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības 

19. PIEM ĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA  

19.1. Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

20. SARAKSTE  

20.1.  Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek 
uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai ar kurjeru, vai 4 (četras) darba 
dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē. 
Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus katra Puse apņemas 7 (septiņu) 
dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem 
uzskatāmi uz šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi. 
 

21. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZ ĪBA 

21.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 
nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos 
noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. 

21.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu 
iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem. 

21.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko 
personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību 
normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 

21.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk 
trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu 
nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz. 
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21.5. Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības 
pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos 
fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes 
nodrošināšanai. 

22. NODOKĻI UN NODEVAS 

22.1. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) maksā Pasūtītājs vai Uzņēmējs atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs par sniegto pakalpojumu izraksta rēķinu atbilstoši 
Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN 
apmaksas metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu noteiktām pakalpojumu un preču 
kategorijām. 

22.2. Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, izņemot pievienotās 
vērtības nodokli par šī Līguma ietvaros izpildītajiem darbiem, kas jāmaksā saistībā ar 
šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, maksā Uzņēmējs, ja Puses nav vienojušies citādi. 

23. Līgums parakstīts divos eksemplāros, katrs uz 30 (trīsdesmit) lapām, pa vienam 
eksemplāram katrai Pusei. Līgumam pievienoti 3 (trīs) pielikumi: 

23.1. Pielikums Nr. 1 "Cenu saraksts" uz 3 (trijām) lapām; 

23.2. Pielikums Nr. 2 "Darbu izpildes un tehniskie noteikumi" uz 12 (divpadsmit) lapām; 

23.3. Pielikums Nr. 3 "Darbu izpildes kalendārais grafiks" uz 2 (divām) lapām. 

24. PASŪTĪTĀJA UN UZŅĒMĒJA ADRESES UN BANKAS REKVIZ ĪTI : 
 
Pasūtītāja rekvizīti: Uzņēmēja rekvizīti: 

AS "Augstsprieguma tīkls" SIA "ELSANA" 

Juridiskā adrese: 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 

Juridiskā adrese: 

Aleksandra Čaka iela 118, Rīga, LV-1012 

Tālr. 67728353; fakss: 67728858 Tālr. 66103313; fakss: 66103301 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003575567 Vienotais reģistrācijas Nr. 40003575567 

PVN maksātāja Nr.: LV40003575567 PVN maksātāja Nr.: LV40003575567 

Banka: AS "SEB banka" Banka: Luminor Bank AS 

SWIFT: UNLALV2X SWIFT: NDEALV2X 

Konta Nr. LV55UNLA0050000858505 Konta Nr. LV96NDEA0000084140504 

  
Pasūtītāja vārdā:  

 

Uzņēmēja vārdā: 

 

__________________ ________________ 

 

 

 

__________________  

 
Informācija par līguma parakstītajiem netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu 
aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 


