
UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/17/........  

par arheoloģiskās izpētes darbiem Alūksnes Tempļa kalna pilskalna teritorijā 

Alūksnē, 2017. gada 25.jūlijā 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju 

reģistrā ar kodu 90000018622, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes 

novada pašvaldības nolikuma 121. punktu rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARCHEO”, reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā  ar vienoto numuru, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, kura vārdā 

saskaņā ar tās statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Uldis KALĒJS,  

turpmāk tekstā abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja veiktā 

iepirkuma “Arheoloģiskās izpētes darbi Alūksnes Tempļa kalna pilskalna teritorijā” 

(identifikācijas Nr.ANP2017/35), turpmāk tekstā – Iepirkums, nolikumu, rezultātiem, un 

Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, 

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – līgums): 

1. Līguma priekšmets 
Arheoloģiskās izpētes pakalpojums Alūksnes Tempļa kalna pilskalna teritorijā, kas ir valsts 

nozīmes arheoloģiskais piemineklis (aizsardzības Nr.160) un atrodas Tempļakalna parkā, 

Alūksnē, Alūksnes novadā (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3601 007 0501), atbilstoši 

spēkā esošajos normatīvajos aktos, Tehniskajā specifikācijā un šajā līguma noteiktajiem 

nosacījumiem.  

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 
2.1. Līgumcena, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN, par atbilstoši 

līgumam sniegtu pakalpojumu ir 14462,81 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit 

divi euro 81 cents). Papildus līgumcenai Pasūtītājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apmērā, maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) 3037,19 EUR (trīs tūkstoši 

trīsdesmit septiņi euro 19 centi) apmērā, kopā 17500,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci 

simti euro). 

2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi un tā nav pakļauta nekādam 

cenu pieaugumam, kas var būt saistīts ar samaksas par darbu, pakalpojumiem, degvielas 

cenām, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflāciju vai kādu citu izmaksu pieaugumu, 

kas varētu grozīt vai izmainīt Uzņēmēja izmaksas.  

2.3. Ja līguma darbības laikā mainās Latvijas Republikā spēkā esošā PVN, ar kuru apliek 

līgumcenu, likme, paliek nemainīga 2.1.punktā noteiktā līgumcena un norēķinos, bez 

līdzēju atsevišķas vienošanās, tiek mainīta līguma kopējā summa atbilstoši nodokļa likmes 

izmaiņām.  

2.4. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Uzņēmēju sekojošā kārtībā: 

2.4.1. avansa maksājumu 30% apmērā no līguma kopējās cenas (ar PVN), pārskaitot šo 

summu Uzņēmējam, tā rēķinā norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā 

no šī līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas dienas; 

2.4.2. pēc tam, kad Uzņēmējs ir pabeidzis arheoloģiskās izpētes darbus (”lauku darbus”) 

objektā, par ko ir sastādīts Līdzēju parakstīts akts, maksājumu 50% apmērā no līguma 

kopējās cenas, pārskaitot šo summu Uzņēmējam, tā rēķinā norādītajā bankas kontā 

15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas; 

2.4.3. atlikušo summu, pārskaitot Uzņēmējam, tā rēķinā norādītajā bankas kontā, 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc kvalitatīva, visa līguma minētā darba 

pabeigšanas, visu līguma saistību izpildes akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 

dienas. 

2.5. Pasūtītājs līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz līguma 9. punktā norādīto 

Uzņēmēja bankas kontu vai arī kontu, kas norādīts Uzņēmēja izrakstītajā rēķinā, kura 

apmaksa tiek veikta.  



2 

 

2.6. Līdzēji vienojas, ka maksājuma pieprasījumu (rēķinu) Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt 

Pasūtītājam apmaksai elektroniski e-pastā: rekini@aluksne.lv. Par samaksas brīdi tiek 

uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Uzņēmēja 

norēķinu kontu attiecīgo maksājuma summu. 

2.7. Saskaņā ar līgumu aprēķināto līgumsodu un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt kā 

ieskaitu bezstrīda kārtībā no 2.4.punktā paredzētā maksājuma Uzņēmējam. 

2.8. Līgumcenas palielinājums (kopsummā līdz 10% no sākotnējās Līgumcenas bez PVN) 

pieļaujams kā Līguma grozījums Publisko iepirkumu likuma 61.panta kārtībā, ja veicamo 

pakalpojuma ietvaros darbu apjomā nepieciešams ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši 

paredzēti (Neparedzētie darbi) šādos gadījumos: 

2.8.1. darbu apjomi, kas sākotnēji tika plānoti, var tikt palielināti, ja tos pirms darbu 

uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt un tādēļ ir 

nepieciešams palielināt to apjomus,  ko apliecina Līdzēju sastādīts akts. Šo 

Neparedzēto darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Uzņēmēja piedāvātās vienību 

cenas darbiem un mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās 

izmaksas; 

2.8.2. Pasūtītājs, var uzdot veikt vai var atļaut veikt Neparedzētos darbus, kas netika 

iekļauti sākotnējos apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu 

nepieciešamību. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem 

darbiem Līgumā, bet Neparedzētiem darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu 

nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura 

darbu cenas Līgumā nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas 

kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū; 

2.8.3. Pasūtītājs var uzdot veikt, vai var atļaut veikt papildus darbus, kas tika iekļauti 

Tehniskajā specifikācijā, bet netika iekļauti sākotnējos apjomos, un kas nepieciešami 

citu darbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai. Neparedzētiem 

darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet tādiem, kam 

analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām 

Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās 

un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

2.8.4.  Pasūtītājam ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, 

un Uzņēmēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu 

ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau 

sākotnējā iepirkumā par uzvarētāju atzītā Uzņēmēja maiņa radītu ievērojamas 

grūtības; 

2.8.5. šī Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt; 

2.8.6. iepirkuma procedūrā izraudzīto Līgumslēdzēju pusi aizstāj ar citu Uzņēmēju 

atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu 

reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Uzņēmējs atbilst iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.  

2.9. Šī Līguma 2.8.1. – 2.8.6.punktos noteiktajos gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 

Uzņēmējam jāsagatavo ar Pasūtītāju saskaņota detalizēta tehniskā dokumentācija par 

darbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. Par Neparedzētiem darbiem un 

līdz ar to par pamatojumu Līgumcenas palielināšanai no Uzņēmēja puses nevar tikt 

uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem. Pēc izmaksu pieauguma 

saskaņošanas Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz vienošanos par minēto darbu ieslēgšanu 

darbu apjomā un pievieno to Līgumam. 

2.10. Jebkura veida Līgumsodu un zaudējumus Uzņēmējs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs 

atskaita no Uzņēmējam paredzētā maksājuma kā ieskaitu bezstrīda kārtībā. 

3. Saistību izpildes un līguma termiņš 
3.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no līdzējiem. Līguma darbība 

izbeidzas pēc tam, kad ir izpildītas tajā paredzētās saistības (parakstīts Līguma visus 
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saistību izpildes akts), vai kāds no līdzējiem tajā noteiktajā kārtībā ir vienpusēji atkāpies 

no līguma, vai līgums tiek izbeigts līdzējiem vienojoties.  

3.2. Pakalpojuma izpildei tiek noteikti šādi termiņi:  

3.2.1. arheoloģiskās izpētes darbiem (”lauku darbi”) – 1 (viena) mēneša laiks no līguma 

noslēgšanas dienas; 

3.2.2. rakstiska ziņojuma par veiktajiem arheoloģiskās izpētes darbiem un to 

galvenajiem rezultātiem iesniegšana Alūksnes novada pašvaldības kancelejā – 

ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 306. kabinetā – ne vēlāk kā 2 (divu) 

mēnešu laikā pēc arheoloģiskās izpētes darbu (”lauku darbu”) pabeigšanas; 

3.2.3. pakalpojuma izpildes pabeigšanai – 2017.gada 1.decembris (no līguma 

noslēgšanas dienas līdz Līguma visu saistību izpildes akta parakstīšanas dienai).  

3.3. Šajā līgumā paredzēto saistību izpildes termiņu līdzēji var grozīt ar rakstveida vienošanos: 

3.3.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama 

saistības izpilde; 

3.3.2. citos gadījumos, kurus abi līdzēji atzīst par objektīviem un attaisnojošiem. 

3.4. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas apstākļi 

ilgst ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas. 

3.5. Pasūtītājs turklāt, ar rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 

līguma, nesedzot nekādus Uzņēmēja izdevumus par jau izpildīto pakalpojuma daļu, ja: 

3.5.1. ir konstatēts būtisks iesniegtās dokumentācijas kvalitātes trūkums;  

3.5.2. Uzņēmējs nokavē līgumā paredzēto izpildes termiņu vairāk kā par 10 (desmit) 

kalendāra dienām; 

3.5.3. Uzņēmējam līguma darbības laikā nav atbilstošas profesionālās darbības 

kvalifikācijas vai apdrošināšanas; 

3.5.4. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu, tam ir 

apturēta saimnieciskā darbība. 

3.6. Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3.5.punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas 

jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas un jāsedz 

Pasūtītājam nodarītie zaudējumi, kas pārsniedz līgumsoda summu, tai skaitā tiesas 

izdevumi, juristu darba apmaksa un pārējie iespējamie zaudējumi un izdevumi, kas saistīti 

ar šī līguma izbeigšanu. 

3.7. Līgumu var izbeigt arī līdzējiem rakstiski par to vienojoties. 

4. Līdzēju atbildība 
4.1.  Uzņēmējam ir pienākums segt Pasūtītājam radītos zaudējumus, kas ir radušies dēļ līgumā 

noteiktās dokumentācijas neatbilstības normatīvo aktu, Tehniskās specifikācijas un šī 

līguma prasībām.  

4.2. Par samaksai noteiktā termiņa kavējumu (Pasūtītāja vainojams kavējums), Uzņēmējs ir 

tiesīgs prasīt Pasūtītājam, lai tas par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 0,2% apmērā 

no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

līgumcenas. 

4.3. Ja šī līguma 6.2.punktā noteiktā izpildītāja kontaktpersona neatbild uz Pasūtītāja e-pasta 

sūtījumiem un 2 (divu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma e-pasta nosūtīšanas uz 

Uzņēmēja norādīto norādīto adresi Uzņēmējs nav reaģējis uz Pasūtītāja e-pastu, tiek 

uzskatīts, ka Uzņēmējs izvairās no līguma paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs 

piemērot Uzņēmējam līgumsodu 50,00 EUR apmērā par katru izvairīšanās reizi. 

4.4. Uzņēmējs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti – neizmantot to paša vai jebkuras 

trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi, kā tikai līgumā 

noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

4.5. Apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti Pakalpojuma izpildē, nomaiņu Uzņēmējs ir tiesīgs 

veikt tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. 

5. Pārstāvji 
5.1. Pasūtītājs visā līguma darbības laikā nodrošina Uzņēmējam iespēju kontaktēties ar 
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Pasūtītāja pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā risināt ar līguma izpildi saistītus 

organizatoriskus jautājumus: Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības 

nodaļas projektu vadītāja Sanita ADLERE, tālrunis: 29101022, e-

pasts: sanita.adlere@aluksne.lv.  

5.2. Uzņēmēja pārstāvis ar šo līgumu saistītu organizatorisku jautājumu sagatavošanā un 

risināšanā: Uldis KALĒJS, tālrunis: 26463827, e-pasts:  uldis.kalejs@gmail.com.  

5.3. Līdzējiem ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu līgumā norādīto pārstāvi, rakstiski 

informējot par to otru līdzēju. 

6. Noslēguma jautājumi 
6.1. Grozījumi un papildinājumi, kas nodibina jaunas tiesiskās attiecības šī līguma ietvaros, 

būtiski izmaina līguma noteikumus vai izbeidz to, veicami tikai rakstveidā.  

6.2. Ja tiek mainīta līdzēja adrese, rekvizīti, konta numurs vai pārstāvji, attiecīgais līdzējs 

3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē par to otru. 

6.3. Visi paziņojumi, līgumi, prasības un cita korespondence šī līguma saistībā ir uzskatāma par 

nodotu otram līdzējam, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otram pret parakstu, nosūtīta 

ar elektronisko parakstu vai nosūtīta pa pastu. Korespondence, kas nosūtīta uz līgumā 

norādītajām adresēm kā vienkāršs pasta sūtījums, tiks uzskatīta par saņemtu astotajā dienā 

no dienas, kad līdzējs to reģistrējis kā nosūtāmo dokumentu. Operatīvu jautājumu 

risināšanai līdzēji un to pārstāvji var sazināties ar e-pasta starpniecību. 

6.4. Līdzēji apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus 

strīdus, kas radušies saistībā ar līgumu. Ja vienošanās netiek panākta saprātīgā termiņā, 

jebkurš no līdzējiem var nodot tā izskatīšanu Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

6.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz 4 (četrām) lapām līguma teksta, divos eksemplāros, 

pa vienam eksemplāram katram līdzējam. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, ir šādi 

pielikumi: 

6.5.1. Tehniskā specifikācija uz 1(vienas) lapas; 

6.5.2. Pretendenta “Piedāvājums iepirkumam” kopija uz 1(vienas) lapas. 

6.6. Līdzēju paraksti uz līguma apliecina, ka Pasūtītājs ir nodevis Uzņēmējam visu šī 

pakalpojuma sniegšanas nepieciešamo informāciju un izejmateriālus.  

6.7. Nodaļu nosaukumi šajā līgumā izmantoti tikai ērtības labad un tie neietekmē līguma satura 

skaidrojumu. 

7. Līdzēju rekvizīti un paraksti 
Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās savas 

tiesības un pienākumus, un tiem ir atbilstoša kompetence un pilnvaras šī līguma noslēgšanai. 

Pasūtītājs: 

Alūksnes novada pašvaldība 
 

Uzņēmējs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“ARCHEO” 
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