
 

Līgums Nr. 4.3-6.2/2019/387 

Infrastuktūras nomas maksas aprēķināšanai 

 

Siguldā,                                                             2019.gada 5.aprīlī 

 
Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas 

novads, tās xxxxxxxxxxxxxxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar 2017. gada 10.augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.14, §1), turpmāk – Pasūtītājs, no 

vienas puses,  

un 

KPMG Baltics SIA, reģ. Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, tās 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx personā, kura rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no 

otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk – Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma 

“Infrastruktūras nomas maksas aprēķināšana”(id. Nr. SNP 2019/08), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, 

saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem veikt 

infrastruktūras nomas maksas aprēķināšanu saskaņā ar Līguma 1.pielikumu (“Tehniskā specifikācija”), 

2.pielikumu (“Tehniskais piedāvājums”) un 3.pielikumu (“Finanšu piedāvājums”) (turpmāk – Darbus). 

1.2. Nomas maksas aprēķins jāveic 4 (četriem) infrastruktūras objektiem, nosakot nomas maksu par 1 (vienu) 

dienu laika posmā no 2026.gada janvāra līdz aprīlim. 

1.3. Izpildītājs veic Darbus, izmatojot savus darbiniekus, inventāru un materiālus. 

1.4. Puses vienojas, ka Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja infrastruktūras nomas maksas aprēķināšanu 

atbilstoši vispārpieņemtām prasībām attiecīgajā nozarē. 

 

2. Līguma izpildes kārtība 

2.1. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā un Līguma noteikumiem. 

2.2. Paveikto Darbu kopumu Izpildītājs Pasūtītājam nodod Iepirkumā noteiktajā termiņā. 

2.3. Ja Izpildītājs neveic Darbus vispār vai neveic tos pienācīgā apjomā vai kvalitātē, Pasūtītājs sastāda 

trūkumu aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un nepilnības un termiņu to novēršanai. Ar sastādīto 

aktu iepazīstina Izpildītāju, kurš par saviem līdzekļiem novērš trūkumu aktā norādītās nepilnības un 

trūkumus. 

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Līgumcena par Līgumā noteikto Darbu veikšanu 12500.00 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro 

un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis PVN 21% - 2625.00EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit 

pieci euro un 00 centi), kopā 15125.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro un 

00 centi), turpmāk tekstā Līgumcena. Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu paredzamo Līgumcenu. 

Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs nodevumu iesniedz elektroniski un rakstveidā 3 (trīs) 

eksemplāros. Nodevums jāiesniedz elektroniskā formātā ar iespējām veikt precizējumus.  

3.2. Par paveiktajiem Darbiem Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar Līguma 3.pielikumā norādītajām 

cenām.  

3.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavota rēķinu par izpildītajiem 

Darbiem pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta par veiktajiem Darbiem abpusējas parakstīšanas.  

3.4. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinu sagatavo elektroniski un nosūta no e-pasta adreses: 
xxxxxxxx@Kpmg.Com   Pasūtītājam uz e-pasta adresi: rekini@sigulda.lv un 

xxxxxx.xxxxxxx@sigulda.lv, Puses atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez 

paraksta saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 7.1 pantu un ja uz tā norādīta piezīme „Rēķins ir 

sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju 

par Līguma datumu, numuru un parakstītā akta datumu. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis 

rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis. Puses vienojas, 

ka rēķins tiek uzskatīts par nogādātu Izpildītājam un Pasūtītājs to ir saņēmis otrajā darba dienā no dienas, 

kad tas izsūtīts uz šajā punktā minēto Pasūtītāja e-pasta adresi. 
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mailto:rekini@sigulda.lv


Nolikums pamatojoties uz PIL 9.pantu Pakalpojums 

____________________________________________________________________________________________ 

2 

3.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam bankas pārskaitījuma veidā uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu 

kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 

dienas par iepriekšējā mēnesī savlaicīgi, kvalitatīvi un Līguma noteikumiem atbilstoši sniegtajiem 

Darbiem. 

3.6. Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei 

maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.1.Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam nepieciešamo informāciju par līgumā iekļautajiem infrastruktūras 

objektiem; 

4.1.2.Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kuri 

traucē vai varētu traucēt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu; 

4.1.3.Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Izpildītāja rēķinu par paveiktajiem Darbiem, par kuriem saskaņā ar 

Līgumā noteikto kārtību (Līguma 2.4.punkts) Pasūtītājs ir sastādījis trūkumu aktu, līdz brīdim, kad 

Izpildītājs ir novērsis trūkuma aktā konstatētos trūkumus un nepilnības. 

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1.Izpildītājs apņemas kvalitatīvi izpildīt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos; 

4.2.2.Izpildītājs apņemas neizpaust informāciju trešajām personām, kas tieši vai netieši tam kļūst vai var kļūt 

zināma par Pasūtītāju, tā darbiniekiem, infrastruktūras plānojumu, sadarbības partneriem; 

4.2.3.Izpildītājs nodrošina, ka tā darbinieki godprātīgi pildīs Darbus; 

4.2.4.Izpildītājam ir pienākums apliecināt nomas maksas aprēķina pamatotību.  

 

5. Pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība 

5.1. Ja Pušu pilnvarotie pārstāvji ir sastādījuši un parakstījuši trūkumu aktu (Līguma 2.4.punkts), Pasūtītājam 

ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu par katru šādu gadījumu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) 

apmērā, ja trūkumi netiek novērsti aktā norādītajā termiņā. Pasūtītājam ir tiesības izmantot ieskaitu un 

samazināt maksājumu Izpildītājam par aprēķināto līgumsoda summu. 

5.2. Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no summas, kuras samaksa tiek kavēta. 

Līgumsoda samaksu Pasūtītājs veic, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegto rēķinu.  

5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods 

netiek ieskaitīts zaudējumu apjomā. 

5.4. Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam vai trešajām personām tiek radīti zaudējumi, tajā skaitā Pasūtītāja 

reputācijai, kurus Izpildītājs nevar novērst 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā, Izpildītājs atlīdzina 

Pasūtītajam vai trešajām personām radušos zaudējumus. 

5.5. Puses savstarpēji vienojas, ka bez otras Puses rakstiskas piekrišanas jebkurai trešajai pusei netiks 

izpausta informācija, kas saņemta no otras Puses saistībā ar šo Līgumu. Izpildītājs bez iepriekšējas 

rakstiskas piekrišanas var izpaust informāciju saviem apakšuzņēmējiem tādā apmērā, kādā tas 

nepieciešams Darbu veikšanai, ar nosacījumu, ka ar šiem apakšuzņēmējiem tiek noslēgta rakstiska 

vienošanās par konfidencialitāti. Tomēr, katra Puse var brīvi izpaust informāciju, ja: tā ir zināma līdz 

brīdim, kad to ir izpaudusi otra Puse; tā ir daļa no sabiedrībai jau zināmās informācijas tās izpaušanas 

brīdī; tās izpaušanu pieprasa valsts iestādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

5.6. Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, 

savukārt ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma neizpildi, ja izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas 

varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir 

informējusi otru Pusi 7 (septiņu) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā 

noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie 

nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām. 
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6.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, plūdi, zemestrīce, valdības lēmumi, rīkojumi un 

politiskās, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura 

gadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

6.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka par spīti īstenotajai pienācīgajai 

rūpībai tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst apstākļus, kuru dēļ Līguma izpilde nav bijusi iespējama. 

6.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katra Puse ir tiesīga 

vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 7 (septiņas) dienas iepriekš. 

 

7. Līguma darbības termiņš, līguma grozīšanas un pirmstermiņa izbeigšanas kārtība 

7.1. Atzinums ir jāiesniedz līdz 2019.gada 11.aprīlim. Līgums ir spēkā līdz tajā noteikto saistību izpildei. 

7.2. Līgumu var izbeigt pirms minētā termiņa, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. 

7.3. Līguma grozījumi un papildinājumi var tikt veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.pantam un 

tie ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un ir abpusēji parakstīti. Tie ir pievienojami Līgumam 

un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot, šādos 

gadījumos: 

7.4.1.tiesa pasludinājusi Izpildītāja maksātnespēju vai tiek pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju vai 

reorganizāciju, kas traucē Izpildītājam turpināt Līgumā noteikto saistību izpildi; 

7.4.2.pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumā, Izpildītājs ir apzināti sniedzis 

nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais apliecinājums; 

7.4.3.Izpildītājs neizpilda savas saistības, pieļaujot rupju Līguma pārkāpumu. Par rupju pārkāpumu Līguma 

ietvaros tiek uzskatīts ļaunprātīgs Līguma pārkāpums (tīšs pārkāpums); 

7.4.4.Izpildītājs neveic Darbu izpildi vai nepilda kādas citas savas saistības, kas izriet no Līgumu, ilgāk par 3 

(trīs) dienām un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

7.4.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā izpildītājam ir piemērotas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības 

vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 111.panta trešā daļa). 

7.5. Līgumu pirms tā darbības termiņa beigām var vienpusēji izbeigt jebkura no Pusēm, rakstiski paskaidrojot 

Līguma izbeigšanas iemeslu un brīdinot otru Pusi vismaz 40 (četrdesmit) darba dienas pirms tam. Šādā 

gadījumā Pasūtītājs līdz Līguma izbeigšanai veic visus norēķinus saskaņā ar šo Līgumu, bet Izpildītājs 

veic visus Darbus, ko paredz šis Līgums un ko ir pieteicis Pasūtītājs. 

7.6. Līguma vienpusējas izbeigšanas gadījumā Puses 10 (desmit) dienu laikā sastāda aktu, novērtējot 

paveikto Darbu apjomu. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas akta parakstīšanas Pasūtītājs 

apmaksā atlīdzības daļu proporcionāli izpildīto Darbu apmēram uz Līguma izbeigšanas brīdi. 

 

8. Apakšuzņēmēju piesaistīšana un nomaiņa 

8.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju 

nomaiņu, un iesaistīt papildu (jaunus) apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

8.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

8.2.1.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam 

nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma 

procedūrā noteiktajām prasībām; 

8.2.2.apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji 

būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

8.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas 

sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

8.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju 

un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
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8.5. Līguma izpildes laikā Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām, kas attiecas 

uz piesaistīto apakšuzņēmēju kontaktinformāciju. 

  

9. Citi noteikumi 

9.1. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē: xxxxxx xxxxx, tālr. 2835xxxx, e-pasts 

xxxxx.xxxxxx@sigulda.lv , kurai ir tiesība parakstīt darbu pieņemšanas  - nodošanas aktu. 

9.2. Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildē: xxxxxxx xxxxxxx , tālr. +371 6703xxxxx (mob. +371 

2 945xxxx), e-pasts: xxxxxx@kpmg.com. 

9.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma laušanai. Ja kāda no Pusēm tiek 

reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

9.4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, tiek regulēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  

9.5. Puses 3 (triju) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas vai citu rekvizītu izmaiņām. 

9.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 12 (divpadsmit) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku 

spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Izpildītāja, tajā skaitā: 

9.6.1.Līguma 1.pielikums  “Tehniskā specifikācija”; 

9.6.2.Līguma 2.pielikums “Tehniskais piedāvājums”; 

9.6.3.Līguma 3.pielikums “Finanšu piedāvājuma forma”. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 
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