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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
        LNP2016/5, iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8² panta kārtībā. 

1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona 

Pasūtītāja nosaukums: Lubānas novada pašvaldība 

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 

Reģistrācijas numurs: 90000054159 

Kontaktpersona Egils Rēvelis, tālruņa numurs 26482016, 64894941, 
egils.revelis@lubana.lv. 

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  
1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 25. maijam plkst. 15.00 

Tilta ielā 11, Lubānā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 
nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, 
kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai tiks neatvērts nosūtīts pa pastu 
iesniedzējam.  

1.3.2. Pasūtītājs neorganizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. 

1.4. Iespējas iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un saņemt to. 
1.4.1.  Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā internetā adresē 

www.lubana.lv, kā arī Lubānas novada pašvaldībā (adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas 
novads, LV-4830) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un 13.30 līdz 17:30, sākot ar 
dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts IUB mājas lapā internetā. 

1.5. Piedāvājuma noformēšana 
1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 pasūtītāja nosaukums un adrese; 

 pretendenta nosaukums un adrese; 

 atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Brīvības ielas posma seguma atjaunošana Lubānā”, 
LNP2016/5”. 

 Neatvērt līdz 2016. gada 25. maijam plkst. 15.00. 

1.5.2. Piedāvājums sastāv no trīs daļām: 

 pretendenta atlases dokumenti (viens oriģināls), ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā; 

 tehniskais piedāvājums (viens oriģināls); 

 finanšu piedāvājums (viens oriģināls).  

Pretendentam, ar kuru tiks slēgts līgums, būs jāiesniedz papildus divas finanšu 
piedāvājuma kopijas. 

1.5.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, 
„Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.5.1. punktā minētajā 
aploksnē. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus 
nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam 

http://www.lubana.lv/


satura radītājam. 

1.5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

1.5.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu  

1.5.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 

1.5.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja 
īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts  

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Brīvības ielas posma seguma atjaunošana Lubānā atbilstoši SIA 
„Tinastaka” izstrādātajai dokumentācijai.  

CPV kods: 45233220-7 Ceļu seguma būvdarbi. Būvdarbi. 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir nedalīts, 

Piedāvājums jāsniedz par visu iepirkuma apjomu. 
2.1.3. Līguma izpildes laiks un vieta 

    Līguma izpildes laiks – līdz 2016. gada 31. oktobrim. 

    Līguma izpildes vieta – Brīvības iela Lubāna, Lubānas novads. 

 

3. Darbu samaksas un norēķinu kārtība 

3.1 Izpildītājam samaksa par izpildīto darbu tiek nodrošināta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 
Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta 
(rēķina) saņemšanas no Izpildītāja. 

3.2. Avansa maksājums 20% apmērā no ligumcenas. 

 

4. Prasības pretendentiem  

4.1. Uz pretendentu un personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi. 

4.2. Pretendents reģistrēts atbilstoši Komerclikumā un MK Noteikumu Nr.453 „Būvkomersantu 
reģistrācijas noteikumi” noteiktajām prasībām vai līdzvērtīgos komersantu un būvkomersantu 
reģistros ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama.  

4.3. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža ir veicis vismaz 2 
(divu) līgumu izpildi, kur katra līguma ietvaros ir veikta autoceļu vai ielu jaunbūves vai 
pārbūves (rekonstrukcijas) vai segas pastiprināšanas darbi, ieklājot asfaltbetona virskārtu ne 
mazāk kā 2000 m² platībā un objekti nodoti ekspluatācijā. (Līgumu izpilde tiek apliecināta ar 
pasūtītāju atsauksmēm.) 



4.4. Pretendentam ir nepieciešamā tehnika, aprīkojums, darbaspēks iepirkumā norādīto darbu 
veikšanai; 

4.5. Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu 
būvdarbu vadīšanā un darba pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, kā atbildīgajam būvdarbu 
vadītājam – vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu būvdarbu vadīšanā, kur katra līguma ietvaros 
veikti autoceļu vai ielu jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) vai segas pastiprināšanas 
darbi, ieklājot asfaltbetona virskārtu ne mazāk kā 2000 m² platībā, objekti nodoti 
ekspluatācijā. Būvdarbu vadītāja pieredze minētajos objektos tiek apliecināta, iesniedzot 
būvdarbu vadītāja saistību rakstu (reģistrēti būvvaldē) kopijas vai darbu pieņemšanas-
nodošanas aktu vai segto darbu aktu kopijas, vai citus dokumentus, kas apliecina būvdarbu 
vadīšanu konkrētajā objektā. 

5. Iesniedzamie dokumenti 

5.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīga 
persona vai tā pilnvarota persona (pielikums Nr. 3). 

5.2. Par pretendenta reģistrācijas un kvalifikācijas prasību izpildi pasūtītājs pārliecināsies 
publiskajās datu bāzēs (komercreģistrs un būvkomersantu reģistrs). 

5.3. Pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas 
nosacījumiem pasūtītājs pārbaudīs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

5.4. Vienlaikus ar līguma noslēgšanu pretendentam būs jāiesniedz būvspeciālista profesionālās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polise atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

5.5. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 

5.5.1. Veicamo darbu izpildes grafiks pa nedēļām, 

5.5.2. Apliecinājums, ka pielietotajiem materiāliem un veiktajiem darbiem tiek nodrošināta ne 
mazāk kā 3 (trīs) gadu garantija, 

5.5.3. Informācija par materiālu izcelsmi: asfalta rūpnīca, šķembu ieguves vieta un būvmašīnu 
un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un 
pieejamības apraksts (īpašumā vai nomā). 

5.5. Finanšu piedāvājums  

5.5.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 
prasībām.  

5.5.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks 
veikti darba uzdevumā minētie būvdarbi. Cenu norāda euro bez pievienotās vērtības 
nodokļa. 

6. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 
 
6.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

Nolikuma prasībām un lokālajai tāmei. 
6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 



7. Iepirkuma līgums 
 

7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem. 

7.2. Līguma projekts pielikumā Nr. 4. 

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi  
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības 
8.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 
pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 
kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti 
komisijai. 

8.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 
8.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 
8.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 
8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 
8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 
8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 
8.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 
8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem 

aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma 
izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

   
9. Pretendenta tiesības un pienākumi  

9.1. Pretendenta tiesības 
9.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
9.1.2. Iesniegt sūdzību par iepirkuma nolikumu un tā norises likumību (līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai). 
9.1.3. Apsekot objektu, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju. 
9.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
9.2. Pretendenta pienākumi 
9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 
9.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 
9.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 
vērtēšanai. 

 

Pielikumā: 
Grafiskā daļa (pielikums Nr. 1) 
Darbu daudzumu saraksts (pielikums Nr. 2) 
Pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 3) 
Iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr. 4). 
 
 
 



Pielikums Nr. 3 
 

Pretendenta pieteikums iepirkumam 
„ Brīvības ielas posma seguma atjaunošana Lubānā” 

identifikācijas Nr. LNP2016/5 

Esam iepazinušies ar iepirkuma „Brīvības ielas posma seguma atjaunošana Lubānā” 
(identifikācijas Nr. LNP2016/5) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma 
beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt:  

Brīvības ielas posma seguma atjaunošanu Lubānā saskaņā ar Nolikumu, par kopējo 
summu: 

EUR bez PVN (summa 
cipariem un vārdiem) 

PVN     % 

(summa cipariem un 
vārdiem) 

EUR, ieskaitot PVN    % 

(summa cipariem un 
vārdiem) 

   

 

  

Pretendenta nosaukums  

Vienotais reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Biroja adrese  

Kontaktpersona  

Tālruņa numurs  

Faksa numurs  

E-pasta adrese  

Bankas reknvizīti  

Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi. 

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo 
aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši darba uzdevumam. 

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, 
atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, 
sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

Vārds, Uzvārds  _____________________________________ 
Ieņemamais amats  _______________________________ 
Paraksts   _______________________________ 
Datums     __________      _________________ 
Zīmogs 



Pielikums Nr. 4 
 

UZŅĒMUMA LĪGUMS 
(projekts) 

Lubānā 
                                                                                                                     2016. gada ______________ 

 
               SIA „_____________„ ___________ _____________, kurš rīkojas _________, turpmāk tekstā 
– IZPILDĪTĀJS, no vienas puses, un Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, kurš 
rīkojas uz pašvaldības nolikuma pamata, no otras puses, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, abi kopā 
turpmāk tekstā saukti “LĪGUMSLĒDZĒJI”, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, kurā vienojas 
par tālāk minēto. 

 
1. Vispārējie noteikumi 
1.1. Šis līgums nosaka Pasūtītāja un Izpildītāja attiecības Lubānas novada pašvaldības veiktā iepirkumā 
“Brīvības ielas posma seguma atjaunošana Lubānā”, id. Nr. LNP2016/5, paredzēto būvdarbu izpildes 
laikā, kā arī Līgumslēdzēju pienākumus un tiesības pēc darbu pieņemšanas. 
1.2. Līgumā noteiktie Darbi veicami atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem, kā arī citiem normatīvajiem 
aktiem. 
2. Līguma priekšmets 
2.1. Līguma priekšmets ir (pretendenta piedāvājums). 
2.2. Darbu apjoms noteikts tāmē (pretendenta piedāvājums), kas ir šā līguma Pielikums Nr. 1. 
2.3. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar šo līgumu, darba uzdevumu un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu. 
3. Līguma maksa un norēķinu kārtība 
3.1. Līguma maksa ir samaksa par Izpildītāja veiktajiem darbiem, tai skaitā darbaspēka izmaksas, 
ieskaitot sociālo nodokli, materiālu izmaksas, transporta izmaksas, tehnisko līdzekļu, kā arī citas 
izmaksas. 
3.2. Kopējā līgumcena, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, ir 
EUR __________ (____________________________) neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līgumam 
tiek piemērots īpašais nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem – nodokļa apgrieztā 
maksāšana.  
3.3. Samaksa par līguma priekšmetu tiek veikta euro bezskaidras naudas norēķinu veidā uz 
IZPILDĪTĀJA bankas kontu. 
3.4. PASŪTĪTĀJS samaksu veic šādi: 
3.4.1. avansa maksājums netiek veikts; 
3.4.2. gala maksājums – saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (forma Nr.2) 10 darba dienu laikā no darbu 
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
4. Pušu tiesības un pienākumi 
4.1. Līgumu var papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji par to rakstveidā vienojoties. Šādas Līguma 
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, kuri kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi. 
4.2.1.Izpildītājs Darbus uzsāk un pabeidz līgumā noteiktajos termiņos atbilstošā kvalitātē. 
4.2.2.Izpildītājs Darbus veic saskaņā ar darba uzdevumu. 
4.2.3.Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Darbu veikšanai. 
4.2.4.Izpildītājs nodrošina darbu veikšanu ar kvalificētu personālu. 
4.2.5.Izpildītājs nodrošina ugunsdrošības un darba drošības prasību ievērošanu. 
4.2.6.Izpildītājs netraucē Pasūtītāja darbībai. 
4.2.7.Pēc Darbu pabeigšanas un pirms darbu nodošanas Pasūtītājam Izpildītājs nodrošina ielas būvdarbu 
apjomu uzmērīšanu digitālā formā. 
4.3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi. 
4.3.1.Pasūtītājs savu iespēju robežās apņemas sekmēt Darbu izpildi noteiktajā termiņā, nodrošina 
savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi. 
4.3.2.Pasūtītājs apņemas līgumā noteiktajos termiņos veikt visus nepieciešamos maksājumus. 
 



 

5. Darbu veikšanas termiņi 
5.1. Izpildītājs apņemas uzsākt līgumā paredzētos darbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma 
parakstīšanas un pabeigt līdz 2016. gada 31. oktobrim. 
5.3. Izpildītājam ir tiesības uz līguma izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no zemāk minētajiem 
apstākļiem neļauj viņam pabeigt darbus līdz paredzētajam darbu pabeigšanas datumam: 
5.3.1. Kavējums radies Pasūtītāja vainas dēļ vai kādas citas personas dēļ, kuru Pasūtītājs iesaistījis darbu 
veikšanā. 
5.3.2. Valsts, dažādu institūciju lēmumi, kuru rezultātā radies vispārējs tehnisko līdzekļu vai darbaspēka 
nodarbinātības ierobežojums vai tml. 
5.3.3. Izpildītājam un/vai Pasūtītājam rodas nepārvarama vara, izņemot streikus un blokādes, ko 
izraisījusi Izpildītāja vai viņa apakšuzņēmēju nespēja nodrošināt saistības ar saviem darbiniekiem. 
6. Garantijas laiks 
6.1. Darbu garantijas laiks līgumā paredzētajiem darbiem tiek noteikts 3 (trīs) gadi, pielietoto materiālu 
kvalitāte tiek garantēta līdz 3 (trīs) gadiem. 
6.2. Garantijas laiku sāk rēķināt no Darbu pieņemšanas ekspluatācijā un pieņemšanas- nodošanas akta 
apstiprināšanas dienas. 
6.3. Izpildītājam visi atbilstoši normatīvajiem aktiem konstatētie defekti novēršami nekavējoties, 
tehnoloģiski iespējami īsākā laika posmā un par Izpildītāja līdzekļiem. 
6.4. Konstatējot defektu, tiek sastādīts attiecīgs akts. 
7. Pušu atbildība 
7.1. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par: 
7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši darba uzdevumam, šim līgumam, iesniegtajam 
piedāvājumam iepirkumā, darbu izpildes termiņu un kvalitātes rādītājiem. 
7.1.2. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu un pārbaudēs atklāto defektu novēršanu. 
7.1.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 
pārbaudēm un citiem apstākļiem. 
7.2. Līdz Darbu pieņemšanai ekspluatācijā Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis 
Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības 
rezultātā. 
7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par defektiem, kas atklāti garantijas laikā, ja tie samazina telpu drošumu un ja 
konstatēts, ka šos defektus izraisījusi Izpildītāja nolaidība vai kļūdas. 
7.4. Par Darbu nesavlaicīgu pabeigšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no līguma 
neizpildīto būvdarbu summas par katru nokavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma 
summas. Līgumsodu pasūtītājs var ieturēt no šā līguma 3.2. punktā noteiktās līgumcenas. 
7.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir atbildīgs par: 
7.5.1. Būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu. 
7.5.2. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu savlaicīgu 
sagatavošanu un iesniegšanu. 
7.5.3. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 
7.5.4. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu. 
7.5.5. Darbu pieņemšanu ekspluatācijā. 
7.6. Ja Pasūtītājs līguma maksu nav samaksājis šā līguma punktā 3.4. norādītajā termiņā un apmērā, tas 
maksā Izpildītājam līgumsodu 0, 5% apmērā no nokavētā maksājuma nesamaksātas summas par katru 
nokavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas. 
7.7. Katrs līdzējs ir atbildīgs par zaudējumu, kādu tas radījis otra līdzēja tehniskajiem līdzekļiem, 
būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, kā arī 
nepildot maksājumu saistības. 
7.8. Zaudējumu, kas nodarīts Izpildītājam vai Pasūtītājam trešās personas dēļ, sedz trešā persona. 
Zaudējumus trešajai personai sedz vainīgais Līdzējs. 
7.9. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu 
izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultāta, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst pie 
šā līguma noslēgšanas. 
8. Līguma termiņš un strīdu izskatīšanas kārtība 
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei; 



 

8.2. Puses ir tiesīgas izbeigt šo līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties un nokārtojot savstarpējos 
maksājumus un saistības; 
8.3. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi 
protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo 
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 
9. Saistības 
9.1. Šis līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kuras likumīgi pārņem Līdzēju 
tiesības un saistības. 
9.2. Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz 3(trīs) lapām. Līgums un tā pielikumi sastādīti divos juridiski 
vienādos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, otrs pie Pasūtītāja. 
 
Līdzēju paraksti un rekvizīti 
 
Pasūtītājs:                                                                   Izpildītājs: 
 
Lubānas novada pašvaldība                                    SIA  „_______________” 
NMNr.90000054159                                              Reģ. Nr.  
Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads     ______________________ 
Bankas rekvizīti: A/S „SWEDBANK”                  __________________ 
Konts: LV64HABA0551033331460                     _______________________________ 
Kods: HABALV22                                                __________________ 
Izpilddirektors                                                        ____________________________                    
 
                                       /I. Bodžs/       /_________________/ 
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