
 

PAKALPOJUMA LĪGUMS  

 

„LIEPĀJAS PILSĒTAS VIETĒJĀ ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PILNVEIDOŠANAS 2.KĀRTA” 

 

 

Liepājā                                 2017.gada 7.septembrī 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE”, tās vadītājas Agritas 

Kulvanovskas personā, kura darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk -  Pasūtītājs, no vienas puses un SIA 

“ĢEODĒZISTS”, turpmāk - Izpildītājs, tās valdes locekļa Aigara Ansberga personā, kas darbojas saskaņā 

statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji, noslēdz šādu līgumu: 

 

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija 

noteikumiem nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”, kā arī tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), kas 

atbilst Izpildītāja iesniegtajam Piedāvājumam, veic Liepājas pilsētas ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas 2.kārtu 

(turpmāk tekstā – Darbs). 

 1.2. Izpildītājs veic Darbu atbilstoši Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  

 

2.LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

 2.1. Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu, Izpildītājs apņemas: 

  2.1.1.veikt Darbu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), 

  2.1.2. atbilstoši Līguma 2.2.punktam veikt Darba rezultātu noformēšanu, 

  2.1.3. veikt Darbu Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā; 

2.2. Darba rezultātu noformēšana: 

        2.2.1. mērījumu rezultāti jāapkopo vietējā tīkla pilnveidošanas pārskatā Ministru kabineta 

noteikumos paredzētajā kārtībā, 

        2.2.2. pilnveidošanas pārskatu jāveido  papīra formātā un elektroniski -  CD  formātā, katru 2 

(divos) eksemplāros, 

        2.2.3. Vietējā tīkla pilnveidošanas apraksta dokumentāciju divos eksemplāros ar Valsts aģentūras 

„Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” atzinumu iesniedz Liepājas pilsētas Būvvaldē. Divi eksemplāri 

iesniedzami arī CD formātā; 

 2.3. Darba izpildes termiņš -  6 mēneši no līguma parakstīšanas brīža; 

 2.4. Jebkāda ar Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā 

Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā 

ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem. 

 

3.LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

 3.1. Darba Līgumcena, ieskaitot nodokļus un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir 

EUR 13500,00 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), un PVN 21% EUR 2835,00 (divi tūkstoši 

astoņi simti trīsdesmit pieci eiro, 00 centi) .  

 3.2. Avansa maksājums tiek noteikts 30 % (trīsdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas, kas sastāda 

EUR 4050,00 (četri tūkstoši piecdesmit eiro, 00 centi) un PVN 21% EUR 850,50 (astoņi simti piecdesmit 

eiro, 50 centi), kas tiek apmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izsniegto rēķinu 5 (piecu) darba dienu laikā no šī 

rēķina saņemšanas dienas.  

3.3. Pēc Darba izpildes Līdzēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.4. Atlikušo Līgumcenu EUR 9450,00 (deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit eiro, 00 centi), un PVN 

21% EUR 1984,50 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit četri eiro, 50 centi) Pasūtītājs samaksā 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, pārskaitot naudu 

Izpildītāja norādītajā bankas kontā. 

3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0.1 % (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, par 

katru nokavēto maksājuma dienu.  
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4.LĪDZĒJU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 

 

       4.1. Izpildītāja saistības: 

                   4.1.1. Izpildītājs veic Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē, 

                   4.1.2. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus 

Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm, 

                   4.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības 

pakalpojuma sniegšanas laikā, 

                  4.1.4. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā. 

                 4.1.5. Izpildītājs apņemas Darba rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām 

personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas, 

4.1.6. Izpildītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas noformēt un 

iesniegt Pasūtītājam Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (ar termiņu ne mazāku kā 

līguma izpildes termiņš) ar atbildības limitu ne mazāku kā piedāvātā līguma summa. 

  4.2. Pasūtītāja saistības: 

                   4.2.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt par kvalitatīvi un laikā veiktu Darbu Līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā, 

                   4.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt 

Izpildītāju ar Darbam nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju, ja tāda ir Pasūtītāja rīcībā; 

            4.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darba kvalitātes kontroles 

pasākumus un rakstiski pieprasot no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās 

sniegšanas termiņu; 

            4.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena 

Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, 

tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā; 

            4.5. Ja Izpildītājs neizpilda Darbu Līguma 2.3 punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0.1 % (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto 

Pakalpojuma izpildes dienu, kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Pasūtītājam ir 

tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā 

līgumsoda summa. 

            4.6. Gadījumā, kad Izpildītājs nav ievērojis tehnisko specifikāciju, Piedāvājumā un Līgumā noteiktās 

prasības attiecībā uz Darbu, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un 

paraksta neatbilstību aktu (turpmāk tekstā – Akts), kurā norāda Darba izpildes neatbilstību tehniskajai 

specifikācijai un/vai Piedāvājumam un/vai Līguma noteikumiem.  

             4.7. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš neatbilstības 10 (desmit) dienu laikā no Akta 

sastādīšanas dienas. Neatbilstību novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts  līgumsods 0.1 % (vienas 

desmitās daļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru neatbilstības novēršanai izlietoto dienu. 

Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir 

aprēķinātā līgumsoda summa. 

             4.8. Gadījumā, ja neatbilstību novēršana nav iespējama vai Izpildītājs nevēlas to darīt, Izpildītājs 

atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Līguma 

3.1. punktā noteikto Līgumcenu. 

  4.9. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda  samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 

 

5.IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

 

        5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma 

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

             5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un neapmaksāt Līguma 3.1. punktā 

noteikto Līgumcenu, par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic 

Pakalpojumu būtiski neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem. Šajā 

gadījumā Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums.  

 

6.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

   Līgums ir tulkojams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un visi no tā izrietošie 

strīdi risināmi sarunu ceļā, kas tiek attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 15 darba dienu laikā nespēj 

sarunu ceļā vienoties, strīds tiek izskatīts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
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7.NEPĀRVARAMA VARA 

 

        7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie 

nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar 

Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā u.c. 

             7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram 

Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā 

paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 

        7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš 

tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas ar Līguma pārtraukšanu. 

 

8.CITI NOTEIKUMI 

 

             8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

             8.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

             8.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar diviem pielikumiem 2 (divos) vienādos 

eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

 

Pielikumi:  

1. Tehniskā specifikācija  

2. Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma kopija 

 

9.LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

 


