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  LĪGUMS 

“Zīdūņa parka labiekārtošana. 

“Teritorijas labiekārtošana, 1.daļa” 

Kārsava                        2019. gada 20.septembrī 
 

Kārsavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017398, pašvaldības domes 

priekšsēdētājas vietnieka Pētera Laganovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar 08.07.2009. 

saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Kārsavas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk šā līguma 

tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ošukalns celtniecība”, reģ. Nr. 45403012642, 

valdes locekļa Jāņa Skostas personā, turpmāk tekstā „DARBUZŅĒMĒJS”, no otras puses, 

turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti PUSES, katrs atsevišķi PUSE,  

pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma ELFLA fonda Eiropas Savienības 

atbalsta saņemšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros,„Zīdūņa parka labiekārtošana”, 

iepirkuma identifikācijas numurs: KNP 2018/41,1.daļas “Teritorijas labiekārtošana”, 

rezultātiem un Darbuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:  
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas veikt būvdarbus „Zīdūņa parka 

labiekārtošana”, 1.daļa – “Teritorijas labiekārtošana”, - c. Malnava, Malnavas pagasts, 

Kārsavas novads, ELFLA fonda Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” ietvaros , saskaņā ar būvprojektu, tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu  

(viss kopā- tehniskā dokumentācija). 

1.2. Līgums stājas spēkā ar nosacījumu, ka Pasūtītājs saņems Lauku atbalsta dienesta piešķirto 

finansējumu līguma summas apmaksai. Par šī nosacījuma iestāšanos, kas ir uzskatāms par līguma 

spēkā stāšanās brīdi, Pasūtītājs rakstveidā vai elektroniskā veidā informē Darbuzņēmēju. 

 

2. Līguma termiņš 

2.1. Šī līguma 1. punktā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš  ir 60 /sešdesmit/kalendārās dienas  

no būves vietas akta parakstīšanas brīža,  neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus. 

2.2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos 

gadījumos: 

2.2.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo būvdarbu apjomu vai citādi 

mainīt tehnisko risinājumu. 

2.2.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama būvdarbu 

izpilde. 

2.2.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību 

izpilde. 

 

3. Darbuzņēmēja tiesības un pienākumi 

3.1. Darbuzņēmējs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 2.1. punktā norādītajā termiņā. 
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3.2. Darbuzņēmējs uzsāk būvdarbus objektā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja 

paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanu. 

3.3. Darbuzņēmējs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus 

trešajai personai kā darbuzņēmējam atbilstoši Darbuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir 

šī līguma sastāvdaļa. Ja Darbuzņēmējs grib izvēlēties citus darbuzņēmējus, viņam ir jāsaņem 

Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbuzņēmējam ir aizliegts visas šajā līgumā noteiktās tiesības un 

saistības nodot trešajai personai.  

3.4. Darbuzņēmējs šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas 

Republikā sertificētus būvizstrādājumus.  

3.5. Darbuzņēmējs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī 

nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības 

procesā. 

3.6. Iegādātie materiāli tiek glabāti Darbuzņēmēja noliktavās, par ko Darbuzņēmējs uzņemas 

materiālo atbildību.  

3.7. Darbuzņēmēja pienākumos ietilpst: 

3.7.1. Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm; 

3.7.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana. 

3.7.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā.  

3.8. Darbuzņēmējs pēc nepieciešamības rīko darba sapulces kā  arī raksta sapulču protokolus.  

3.9. Darbuzņēmējs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja 

īpašumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību. 

3.10. Ja šī līguma 11. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Darbuzņēmēja vainas 

dēļ, Darbuzņēmējs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.  

3.11. Darbuzņēmējs nodrošina projekta vadītājam un būvuzraugam brīvu pieeju objektam un 

citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Darbuzņēmēja 

instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību 

savu pienākumu pildīšanai. 

3.12. Darbuzņēmējs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas 

radušies neatkarīgi no Darbuzņēmēja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar 

Pasūtītāju tālāko rīcību. 

3.13 Darbuzņēmējs atbild par drošības (t.sk. darba aizsardzību, uguns un elektrodrošību u.t.t.) 

garantēšanu Objektā attiecībā uz Līgumā veicamajiem darbiem. Darbuzņēmējam ir jādrošina 

būvdarbu vadītāja un personas, kura ir atbildīga par darba drošību objektā, pastāvīga atrašanās 

būvlaukumā. 

 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem 

attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas. 

4.2. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem, ja nepieciešams, nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē 

būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo 

Darbuzņēmējam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu. 

4.3. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem var nodrošināt objekta autoruzraudzību. 

4.4. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Darbuzņēmēja objektu un 

samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.5. Pasūtītājs neatbild par Darbuzņēmēja tehniku, materiāliem un citu mantu, kas atrodas 

objektā. 
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4.6 Pasūtītājs nodrošina Darbuzņēmēju ar Darbu izpildei objektā nepieciešamajiem 

resursiem, elektroenerģiju, ūdeni, nodrošinot pieslēgšanās punktus šīm komunikācijām objekta 

teritorijā vai arī blakus tai. Par šiem pakalpojumiem Darbuzņēmējam attiecīgi jānorēķinās. 

4.7. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt pārbaudi un tehnisko uzraudzību Objektā, 

kā arī pārbaudīt Līguma izpildi pārējā daļā, līdz atklāto defektu novēršanai neparakstīt mēneša 

atskaiti (t.sk. Forma Nr.2) un/vai visu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un pieprasīt no 

Darbuzņēmēja atklāto trūkumu un defektu novēršanu. 

4.8 Pasūtītājam ir tiesības šo Līgumu izbeigt pirms termiņa, par ko rakstveidā brīdināt 

Darbuzņēmēju10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos: 

4.8.1 Darbuzņēmējs nepilda šī līguma noteikumus un nenovērš pārkāpumu 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas brīdinājuma saņemšanas; 

4.8.2 Darbuzņēmējs darbojas pretrunā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, celtniecības 

normām un noteikumiem, un nenovērš pārkāpumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja 

rakstiskas brīdinājuma saņemšanas; 

4.8.3.Darbuzņēmējs pieņem lēmumu par likvidāciju vai pret viņu tiesā tiek apmierināta prasība 

par maksātnespēju vai uzsākts tiesiskās aizsardzības process; 

4.8.4 Darbuzņēmējs nevar vai nespēj kvalitatīvi vai tehnoloģiski pareizi izpildīt šajā līgumā 

uzdotos Darbus; 

4.8.5 Darbuzņēmējs kavē Darbu izpildes termiņu vai kavē kādu no Darbu izpildes starptermiņiem 

saskaņā ar Darbu veikšanas Laika grafiku  ilgāk par 5 (piecām) darba dienām un šis kavējums 

Pasūtītājam var radīt zaudējumus un/vai papildus izmaksas. 

 

5. Apdrošināšana 

5.1. Darbuzņēmējs pēc būvdarbu pilnīgas izpildes kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu un 

rēķinu  iesniedz Pasūtītājam garantijas laika nodrošinājumu 10 %  (desmit) apmērā no kopējās šī 

līguma summas. Garantijas laika nodrošinājumam jābūt spēkā visā Darbuzņēmēja dotajā 

garantijas laikā par labu Pasūtītājam, sākot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta (akta par būves 

nodošanu ekspluatācijā) parakstīšanas brīža. 

5.2.Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Darbuzņēmējam, 

norādot arī vietu un laiku, kad Darbuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja 

noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu 

defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 10 dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem 

ārkārtējiem gadījumiem, kad Darbuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu 

laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru 

atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem 

apmaksā vainīgais Līdzējs. 

5.3. Ja Darbuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu 

vienpusēji, un tas ir saistošs arī Darbuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots 

Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. 

 

6. Līguma summas samaksa 

6.1. Līguma summa šajā līgumā minēto būvdarbu veikšanai ir EUR 25 114,54 (divdesmit pieci 

tūkstoši viens simts četrpadsmit, 0,54 EUR). Līguma summa ietver izmantojamo 

būvizstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, celtniecības tehnikas, piegāžu un transporta 

izmaksas, nodokļus, nodevas, un citus obligātos maksājumus.Pievienotās vērtības nodoklis tiek 

maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
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6.2. Pasūtītājs var norēķināties ar Darbuzņēmēju par veiktajiem būvdarbiem 

kopumā vai atsevišķām to daļām, pamatojoties uz ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem, ko 

apstiprinājis Darbuzņēmējs, kā arī Pasūtītāja puses pilnvarotie pārstāvji. Līguma summas daļa 

tiek pārskaitīta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu izpildes akta parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas. Līguma 6.1.punktā norādīto summu Pasūtītājs samaksā Darbuzņēmējam pēc 

visu būvdarbu pabeigšanas, darbu izpildes un ekspluatācijā nodošanas  aktu parakstīšanas 

abpusējas parakstīšanas. 

6.3.Darbuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt objektā papildus 

Būvdarbus, kas nav paredzēti šajā Līgumā. Ja Darbuzņēmējs veic citus papildus Būvdarbus, tad 

Pasūtītājam nav pienākums veikt apmaksu par šiem darbiem. 

 

7. Izmaiņas tehniskajā dokumentācijā 

7.1. Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas projektā, palielinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta 

rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības 

apmērs un norēķinu kārtība.  

7.2.Pasūtītājam līguma izpildes gaitā ir tiesības samazināt projektā norādīto būvdarbu apjomu un 

attiecīgi līguma 6.1.punktā norādīto līguma summu. Darbuzņēmējam nav tiesību nepiekrist 

šādam samazinājumam. 

7.3. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Darbuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma 

noteikumiem un projekta, Darbuzņēmējs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic 

labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu. 

 

8. Kvalitātes kontrole 

8.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Darbuzņēmēja darbs un jāinformē Pasūtītāju 

par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, 

konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem,  apjomu sarakstam, 

tehniskām specifikācijām, būvprojekta un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst 

ietekmēt Darbuzņēmēja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Darbuzņēmējam 

meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt 

defekti. 

8.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Darbuzņēmējam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no 

Darbuzņēmēja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, 

Darbuzņēmējam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. 

Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem 

izdarītajiem paraugiem. 

8.3. Pasūtītājam jāpaziņo Darbuzņēmējam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda 

beigām. Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts. 

8.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Darbuzņēmējam ir jāizlabo paziņojumā 

minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā. 

8.5. Ja Darbuzņēmējs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, 

Pasūtītājam ir tiesības patstāvīgi novērst defektu. Tādā gadījumā Pasūtītājs iesniedz apmaksas 

pieprasījumu apdrošinātājam, pievienojot cita Darbuzņēmēja iesniegtā rēķina kopiju un apmaksu 

apliecinošos dokumentus.  

 

9. Objekta pieņemšana un nodošana 

9.1.Objekta nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas 

aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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9.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, 

kuru paraksta abas Puses. 

9.3. Objekta nodošana ekspluatācijā pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to 

rakstiski pieprasa un Darbuzņēmējs tam piekrīt. 

9.4. Nododot objektu, Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju, tai skaitā 

iekārtu ekspluatācijas shēmas un noteikumus, būvizstrādājumu sertifikātus u.c. 

9.5. 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Darbuzņēmējs rakstiski 

paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par 

objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju. 

 

10. Pušu korespondence 

10.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir 

spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nogādāts.   

10.2. Problēmas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi: 

10.2.1. Darbuzņēmējs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu. 

10.2.2. Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 10.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod 

rakstisku atbildi Darbuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas. 

10.2.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 10.2.2. punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi 

Darbuzņēmējam, tad Darbuzņēmējs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā 

projekta prasības. 

10.3. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus: 

no Pasūtītāja puses: Rita Jonikāne, tālr.26415945 e-pasts: rita.jonikane@inbox.lv; 

no Darbuzņēmēja puses: Renāte Pokšta, tālr. 29288280, e-pasts: celtnieciba@osukalns.lv. 

10.3.1. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma 

administrēšanu no Pasūtītāja puses.  

10.3.2. Būvuzraugs ir pakļauts projekta vadītājam un ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kontroli 

atbilstoši šī līguma nosacījumiem. 

10.3.3. Projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai 

personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Darbuzņēmējam, un var 

atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Darbuzņēmējam. 

 

11. Garantijas 

11.1.Darbuzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam 

Līguma izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Līguma 

izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikas teritorijā. Līguma izpildes garantijā jānorāda noslēgtā līguma pilns nosaukums un 

līguma numurs, termiņš, kurā Pasūtītājam garantēta pieprasīto summu vai summas, kas kopumā 

nepārsniedz noteikto garantijas apmēru, izmaksa Pasūtītājam, neprasot pamatot savu 

pieprasījumu, pieprasījuma iesniegšanas noteikumi un termiņš, kā arī garantijas beigu datums. 

Bankas garantija ir nepieciešama lai Darbuzņēmējs  būtu stabils un drošs partneris.  

11.2. Darbuzņēmējam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā Līguma darbības 

laikā, līdz objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.   

11.3.Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu 

zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.  



 6 

11.4. Darbuzņēmējs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām. 

11.5. Darbuzņēmējs garantē: 

11.5.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 36 mēneši. 

11.5.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 36 mēnešiem. 

11.6. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 

 

 

12. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem 

12.1. Ja Darbuzņēmēja vainas dēļ tiek nokavēts būvdarbu izpildes termiņš, tad Darbuzņēmējs 

maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma 

summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas. 

12.2. Ja Pasūtītājs nokavē būvdarbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas 

maksāt Darbuzņēmējam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas par katru 

nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek 

noteikta 10% apmērā no šī līguma summas. 

12.3 Gadījumā, ja Darbuzņēmējs neievēro Darbu izpildes termiņus, kavē kādu no Darbu 

veikšanas Laika grafikā fiksētiem Darbu izpildes starptermiņiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt 

no Darbuzņēmēja līgumsodu 0,05% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma summas. 

12.4. Ja Darbuzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam dokumentus, tai skaitā garantijas apdrošināšanas 

polišu oriģinālus, kas izriet no līguma nosacījumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no 

Darbuzņēmēja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu. 

12.5. Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma 

kopējās summas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes. 

12.6.Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo līguma summu par 

veiktajiem būvdarbiem tādā apmērā, kāda ir Līguma 12.1., 12.3.,12.4. , 12.5. punktos noteiktajā 

kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa. 

12.7. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu 

pildīšanas. 

12.8. Ja Pasūtītājs atsakās no līguma izpildes tādu apstākļu dēļ, kas nav atrunāti šajā līgumā, tas 

atmaksā Darbuzņēmējam visus faktiski pierādāmos izdevumus saskaņā ar saskaņoto tāmi, t. sk. 

fiziski paveiktos darbus un izdevumus, kas saistīti ar materiālu pasūtīšanu. 

 

13. Nepārvarama vara 

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde 

radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, 

zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, laika apstākļi, kuru 

rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c.. 

13.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek 

izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas. 

13.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem 

vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, 

Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu 

līgumu vai būvdarbu izpildes grafiku, vai arī lauž šo līgumu. 

 

14. Līguma laušana 
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14.1. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un  kārtībā.  

14.2. Līdz paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanas dienai no Pasūtītāja, Pasūtītājs var 

jebkurā laikā vienpusēji lauzt šo līgumu bez jebkādas kompensācijas Darbuzņēmējam.   

 

15. Noslēguma noteikumi 

15.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji 

vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

15.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek 

spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti. 

15.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska 

vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.  

15.4. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu. 

15.5. Šis līgums ir sastādīts un parakstīts trīs eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, divi 

oriģinālie eksemplāri pie Pasūtītāja, viens pie Darbuzņēmēja. 

 

 

 

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN  PARAKSTI: 

PASŪTĪTĀJS:                                              DARBUZŅĒMĒJS:  

Kārsavas novada pašvaldība 

PVN reģ. Nr.: 90000017398 

Adrese: Vienības iela 53, Kārsava, 

Kārsavas novads, LV-5717 

Valsts Kase, kods TRELLV22 

Konta Nr.: LV65TREL9802310027000 

Domes priekšsēdētājas vietnieks 

 

 

________________/Pēteris Laganovskis/ 

SIA „Ošukalns celtniecība“ 

PVN reģ. Nr. LV45403012642 

Juridiskā adrese: Brīvības iela 2C, 

Jēkabpils, LV 5201 

AS „Swedbank“, kods HABALV2X 

Konta Nr. LV95HABA0551005808510 

Valdes loceklis 

 

 

_________________/Jānis Skosta/ 

 
 

  

  

 

 

 

 


