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LĪGUMS Nr. RPNC/2015/12-inf. 

 

Rīgā ,            2015.gada 18.maijā. 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (reģ. Nr.50003342481, 

adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005), turpmāk tekstā saukta “PASŪTĪTĀJS”, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa 

Buģina, valdes locekles Irinas Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri darbojas saskaņā ar 

statūtiem, no vienas puses, un  

SIA „ ARKO CEĻU BŪVE” (reģ. Nr.40003850513, adrese: Mednieku iela 24-62,Ogrē, LV-5003), turpmāk saukta 

“IZPILDĪTĀJS”, valdes priekšsēdētāja Andra Kovaļenko un valdes locekļa Aināra Arnava personā, kuri darbojas 

saskaņā ar statūtiem no otras puses, 

pamatojoties uz publiskā iepirkuma “Asfaltbetona seguma remontdarbi VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” teritorijā Tvaika ielā 2, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2015/12-inf.) rezultātu, noslēdz šo 

līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt asfaltbetona seguma remontdarbus VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” teritorijā Tvaika ielā 2, Rīgā – saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), 

atbilstoši tāmei (2.pielikums) un finanšu piedāvājumam (3.pielikums), kas ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas. 

1.2. Darba objekts: “Asfaltbetona seguma remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” teritorijā 

Tvaika ielā 2, Rīgā”. 

 

2. Norēķinu kārtība. 

2.1. IZPILDĪTĀJA atlīdzība par veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem ir noteikta Līguma 

2.,3.pielikumā. 

2.2. Darbu izpildes līgumcena bez PVN ir EUR 69 886.60 (sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši 

euro, 60 centi), PVN 21% EUR 14 676.19 (četrpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro, 19 centi), pavisam 

kopā EUR 84 562.79 (astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro, 79 centi). 

2.3. Līguma summa tiek apmaksāta sekojošā kārtībā: 

2.3.1. PASŪTĪTĀJS 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas, nodošanas akta F-2 parakstīšanas no 

PASŪTĪTĀJA puses, saskaņā ar tāmi un faktiski veiktā darba apjomu un rēķina saņemšanas -  veic tā apmaksu. 

 

 3. Pušu pienākumi. 

3.1. PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM darba fronti un sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu 

Izpildītājam darbu veikšanas iespējamību. 

3.2. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu par IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi un saskaņa ar šo Līgumu veiktajiem faktiski 

izpildītajiem darbiem un materiāliem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

3.3. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt izpildītos darbus pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu, ja izpildītie 

darbi atbilst šī Līguma prasībām. 

3.4. Trīs darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas pieņemt tos no IZPILDĪTĀJA vai rakstiski paziņot par darbu 

nepieņemšanu un konstatētajiem trūkumiem. 

3.5. IZPILDĪTĀJAS apņemas pabeigt šī Līguma priekšmetā paredzētos darbus 1 (viena) mēneša laikā no Līguma 

noslēgšanas. 

3.6. IZPILDĪTĀJAS apņemas pilnībā pabeigt darbus līdz līguma punktā 3.5. norādītajam datumam, ja metroloģiskie 

laika apstākļi (lietus) netraucēs darbu veikšanai, kā arī PASŪTĪTĀJS ir izpildījis pārējos šī līguma nosacījumus. Ja 

būvdarbu laikā iestājas nelabvēlīgie laika apstākļi, IZPILDĪTĀJS rakstiski par to informē PASŪTĪTĀJU, tad darbu 

izpildes termiņš automātiski tiek pagarināts par kavēto dienu skaitu. 

3.7. IZPILDĪTĀJAS apņemas veikt visus šajā Līgumā paredzētos darbus pienācīgā kvalitātē, saskaņā ar līguma 

prasībām un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem, kā arī ievērojot darba aizsardzības, apkārtējās vides 

aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, kā arī citus obligātos nosacījumus un instrukcijas, kas noteiktas 

normatīvajos aktos.  

4. Garantijas. 

Izpildītajiem darbiem tiek dota 24 (divdesmit četri) mēneši garantija pēc darbu pabeigšanas un nodošanas akta 

parakstīšanas brīža. 

 

5. Strīdu atrisināšana un Pušu atbildība. 

5.1. Puses viena otrai ir materiāli atbildīgas par šī Līguma saistību pārkāpšanu saskaņa ar Latvijas Republikas spēkā 

esošo likumdošanu. Soda sankciju samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt savas saistības un atlīdzināt 

radītos zaudējumus. 



Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.
2 
panta kārtībā: 

“Asfaltbetona seguma remontdarbi VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” teritorijā Tvaika ielā 2, Rīgā” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2015/12-inf.) 

 
5.2. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes gaitā vai šī Līguma sakarā, puses centīsies 

risināt savstarpēju pārrunu ceļa. Ja strīdus vai domstarpības nebūs iespējams atrisināt pārrunu ceļa, tad tie tiks 

izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.3. Ja IZPILDĪTĀJS kavē Līguma paredzēto darba izpildes termiņu, viņš maksā PASŪTĪTĀJAM nokavējuma 

procentus 0.5% apmērā no kopējās IZPILDĪTĀJA darbu izpildes līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no kopējās darbu izpildes līgumcenas.  

5.4. Ja PASŪTĪTĀJS kavē šī Līguma p. 2.3. noteiktās summas samaksas termiņu par izpildītajiem darbiem, viņš 

maksā IZPILDĪTĀJAM nokavējuma procentus 0.5% apmērā no darbu izpildes līgumcenas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās darbu izpildes līgumcenas. 

 

6. Līguma darbības laiks, tā grozīšanas, 

papildināšanas un atcelšanas kārtība. 

6.1. Šis Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas Puses, un spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā ir 

izpildījušas savas šajā Līgumā minētās saistības. 

6.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai atcelt tikai ar abpusēju līgumslēdzēju Pušu vienošanas rakstiskā formā, 

saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esoša likumdošanu. 

 

7. Noslēguma noteikumi. 

8.1. Šis Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanas, Puses to ir izlasījušas, ko apstiprina, parakstot katru šī Līguma 

eksemplāru. 

8.2. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem vienu šī Līguma eksemplāru. Visiem šī Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

8.3. Ja kāds šī Līguma noteikums zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šī Līguma noteikumus. 

8.4. Visā pārējā, kas nav paredzēts šī Līguma noteikumos, Puses vadās no spēkā esošās Latvijas Republikas 

likumdošanas.  

8.5. Kontaktpersonas: 

8.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” saimniecības daļas vadītājs Andris 

Žukovskis; tel.nr.: +371 2 6385168; e-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv.  

8.5.2. no IZPILDĪTĀJA puses – SIA “ARKO CEĻU BŪVE” valdes priekšsēdētājs Andris Kovaļenko, tel.nr.: +371 

29543505; e-pasts: arkocb@arkocb.lv. 

 

8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti. 

 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA „ARKO CEĻU BŪVE” 

Adrese: Mednieku iela 24-62, 

Rīga, LV-5003 

Reģ.nr.40003850513 

Norēķinu rekvizīti: 

Banka: AS “Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konta Nr.: LV16HABA0551014107215 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Adrese: Tvaika iela 2,  

Rīga, LV-1005 

Reģ.nr.50003342481 

Norēķinu rekvizīti: 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr.: LV11TREL9290410000000 

__________________________________ 

SIA “ARKO CEĻU BŪVE” 

Valdes priekšsēdētājs Andris Kovaļenko 

 

__________________________________ 

SIA “ARKO CEĻU BŪVE” 

Valdes loceklis Ainārs Arnavs 

____________________________ 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 

 

____________________________ 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

valdes locekle Irina Starkova 

____________________________ 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

valdes loceklis Imants Rezebergs 
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