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PAKALPOJUMA LĪGUMS  

 

 

Rīgā,                   2018. gada 28. decembrī 

 

 

Latvijas Universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa 

bulvāris 19, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

LU Administrācijas reglamentu (apstiprināts ar LU 17.07.2017. rīkojumu Nr. 1/244), no vienas 

puses, un 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Clean R”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā ar Nr. 40003682818, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009 (turpmāk – 

Izpildītājs), tās _______________ personās, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,  

 

abi kopā saukti “Puses” saskaņā ar Latvijas Universitātes rīkotā Iepirkuma “Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi Latvijas Universitātes vajadzībām” 

(ID. Nr. LU 2018/58), (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu satura līgumu 

(turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, inventāru, materiāliem, 

iekārtām un tehniku veikt Latvijas Universitātes sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(Līguma 1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums), un Pasūtītājs 

apņemas samaksāt Izpildītājam par atbilstošā kvalitātē sniegto Pakalpojumu. 

1.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Rīgas pilsētas teritorijā saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā 1. pielikumā norādīto Objektu atrašanās vietu.  

1.3. Visi Pakalpojumi sniedzami Pasūtītāja noteikto prasību un termiņu ietvaros saskaņā ar šī 

Līguma un Iepirkuma Nolikuma nosacījumiem, kā arī Izpildītāja iesniegto Tehnisko un 

Finanšu piedāvājumu. 

 

2. LĪGUMA  SUMMA UN  NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā Līguma summa par Pakalpojumu sniegšanu nepārsniedz 100000,00 EUR (viens 

simts tūkstoši euro, 00 euro centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – 

PVN), (turpmāk – Līguma summa). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus Latvijas 

Republikas normatīvos aktos noteiktā apmērā un kārtībā. 



 
 

2.2. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu  izpildi, atbilstoši 

Līguma 1. pielikumā un Līguma 2. pielikumā noteiktajām prasībām, tajā skaitā visi 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.  

2.3. Maksa par Pakalpojumiem tiek aprēķināta par faktiski sniegto Pakalpojumu apjomu 

saskaņā ar Finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs iepirkt 

Pakalpojumu tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams.  

2.4. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā var neapgūt visu Līguma 2.1. apakšpunktā norādīto 

Līguma summu. 

2.5. Līguma 2. pielikumā norādītās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Iespējamā 

inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas 

paaugstināšanai.  

2.6. Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumiem veic reizi mēnesī 20 (divdesmit) dienu laikā no 

Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudas summas Izpildītāja rēķinā 

norādītajā bankas kontā.  

2.7. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad samaksa par Pakalpojumu saņemta Izpildītāja 

norēķinu kontā. 

2.8. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā rēķinā, iekļauj informāciju ar 

Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma noslēgšanas 

datumu un numuru. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju 

rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un 

līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Izpildītājam 

pienākošos summu Līguma noteiktajā termiņā, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemērots 

Līguma 5.4. apakšpunktā noteiktais. 

 

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

3.1. Izpildītāja pienākumi: 

3.1.1. sniegt Pakalpojumu savlaicīgi, kvalitatīvi, ar savu darbaspēku, tehniku, inventāru, 

iekārtām, ierīcēm, materiāliem un transportu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

un tehnisko piedāvājumu un spēkā esošajiem 2013. gada 17. decembra Rīgas 

domes saistošiem noteikumiem Nr.90 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

saistošie noteikumi” un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, standartiem, 

vides aizsardzības un satiksmes drošības prasībām;  

3.1.2. nodrošināt, ka Pakalpojumi tiks sniegti, netraucējot Pasūtītāja darbiniekus, 

apmeklētājus un trešās personas;  

3.1.3. sniedzot Pakalpojumu, ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, 

ugunsdrošības, sanitāri higiēniskās, vides aizsardzības un citus spēkā esošos 

noteikumus un prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Pakalpojumu 

sniegšanu;  

3.1.4. nodrošināt tīrību Tehniskajā specifikācijā norādītos Pasūtītāja Objektos, novēršot 

radušās nekārtības un piesārņojumu;  

3.1.5. nodrošināt Izpildītāja pārstāvja ierašanos objektā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā 

pēc Pasūtītāja pārstāvju pieprasījuma, gadījumā ja tiek sastādīts defektu akts 

(turpmāk – Defektu akts) vai Pasūtītājam ir radušās pamatotas pretenzijas par 

Pakalpojumu kvalitāti vai citādu neatbilstību Līguma noteikumiem; 

3.1.6. nekavējoties novērst Pasūtītāja iesniegtajā Defektu aktā norādītos trūkumus, bet 

ne vēlāk kā  Līguma 4. sadaļā noteiktajā termiņā;  



 
 

3.1.7. atlīdzināt Pasūtītājam un trešajām personām zaudējumus, kas radušies Līgumā 

noteikto Izpildītāja pienākumu savlaicīgas nepildīšanas vai nepienācīgas 

pildīšanas rezultātā; 

3.1.8. atbildēt Pasūtītājam par radušajiem nelaimes gadījumiem, trešajām personām 

nodarītajiem zaudējumiem (gan materiālajiem zaudējumiem, gan kaitējumam 

veselībai), kas radušies Izpildītāja darbinieku darbībās vai bezdarbības rezultātā; 

3.1.9. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas radušies un var kavēt vai citādi 

būtiski ietekmēt Līguma saistību izpildi, kā arī jebkādām avārijām vai ārkārtas 

situācijām; 

3.1.10. sagatavot un iesniegt Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī 

sniegtajiem pakalpojumiem ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 5. datumam par katru 

Objektu atsevišķi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;  

3.1.11. sniegt Pasūtītājam informāciju un atskaites par Pakalpojuma izpildes gaitu, kā arī 

citu informāciju, kas norādīta Tehniskajā specifikācijā; 

3.1.12. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt 

Pasūtītājam Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu 

kopiju, uzrādot oriģinālu, kas apliecina šāda apdrošināšanas līguma spēkā esamību: 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 

100000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro, 00 euro centi) par zaudējumiem, ko 

izraisa Izpildītājs vai tā apakšuzņēmēji; 

3.1.13. nodrošināt Līguma 3.1.12. apakšpunktā minēto apdrošināšanu līdz Līguma 

darbības termiņa beigām. Ja apdrošināšanas polisei Līguma darbības laikā beidzas 

termiņš, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam jaunus tāda paša veida un satura Līguma 

3.1.12. apakšpunktā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas. 

3.2. Izpildītāja tiesības: 

3.2.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja par atbilstoši Līguma noteikumiem sniegtajiem 

Pakalpojumiem; 

3.2.2. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Pasūtītāja, un izmantot Pakalpojumu 

izpildei materiālus vai informāciju, ko Līguma izpildes gaitā sniedz Pasūtītājs, 

nepārkāpjot šī Līguma noteiktos konfidencialitātes ievērošanas pienākumus un 

jebkuru trešo personu tiesības. 

3.3. Pasūtītāja pienākumi: 

3.3.1. nodrošināt Izpildītāja pārstāvju piekļūšanu Pakalpojumu sniegšanas vietai saskaņā 

ar Līguma atrunātajiem noteikumiem; 

3.3.2. pirms Pakalpojuma izpildes sākuma nodrošināt Izpildītāju ar Pakalpojuma 

izpildei nepieciešamo informāciju;  

3.3.3. savlaicīgi paziņot Izpildītājam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem un 

neparedzamiem apstākļiem, kas radušies no jauna un traucē Izpildītājam pildīt 

Līguma saistības;  

3.3.4. pieņemt Izpildītāja faktiski, kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos 

Pakalpojumus; 

3.3.5. samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtajiem un Pasūtītāja 

pieņemtajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā termiņa un apmēros.  

3.4. Pasūtītāja tiesības: 



 
 

3.4.1. Līguma darbības laikā kontrolēt Pakalpojuma izpildi; 

3.4.2. sniegt Izpildītājam norādījumus par Pakalpojumu organizēšanu un izpildi; 

3.4.3. nepieņemt izpildīto Pakalpojumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojuma vai tā 

daļas izpilde ir veikta nekvalitatīvi vai nepilnīgi, vai neatbilst Līguma 

noteikumiem;  

3.4.4. izteikt ieteikumus saistībā ar konkrētā Pakalpojuma izpildi; 

3.4.5. vienpusēji pilnībā vai daļēji apturēt Pakalpojumu sniegšanu gadījumā, ja 

Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus. 

 

4. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. No Pasūtītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbild Pasūtītāja pārstāvis: 

__________, tālr. _________, e-pasts: ___________. 

4.2. No Izpildītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbild Izpildītāja pārstāvis: 

__________, tālr. _________, e-pasts: ___________. 

4.3. Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi: 

4.3.1. kontrolēt Pakalpojumu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem; 

4.3.2. pārbaudīt darba izpildes kvalitāti un atbilstību šī Līguma nosacījumiem; 

4.3.3. izskatīt un saskaņot Izpildītāja  iesniegtos rēķinus; 

4.3.4. pēc nepieciešamības parakstīt Defektu aktu. 

4.4. Ja Pasūtītāja pārstāvis 12 (divpadsmit) stundu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas konstatē 

nekvalitatīvi veiktu Pakalpojumu vai tas netiek veikts atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 

Pasūtītāja Pārstāvis mutvārdos, telefoniski vai pa e-pastu paziņo par to Izpildītājam un 

uzaicina to uz Pakalpojuma vietu Defektu konstatācijas akta (Līguma 3. pielikums), 

sastādīšanai. Izpildītāja pārstāvim jāierodas Pakalpojuma sniegšanas vietā ne vēlāk kā 2 

(divu) stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža, iepriekš saskaņojot laiku ar 

Pasūtītāja Pārstāvi. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas šajā termiņā, Pasūtītāja Pārstāvis 

sastāda Defektu aktu pieaicinot 2 (divus) lieciniekus no Pakalpojuma sniegšanas vietā 

strādājošajiem Pasūtītāja darbiniekiem. Šādā gadījumā Izpildītājam nav tiesības apstrīdēt 

sastādīto Defektu aktu.  

4.5. Defektu aktā konstatētie trūkumi vai nepilnības Izpildītājam jānovērš nekavējoties vai ar 

Pasūtītāja pārstāvi saskaņotā laikā, bet ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā.  

4.6. Pakalpojumi uzskatāmi par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam, ja Pasūtītāja pārstāvis 

Līguma 4.4.punktā noteiktajā kārtībā nav sastādījis Defektu aktu 12 (divpadsmit) stundu 

laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas.  

4.7. Gadījumā, ja Izpildītājs trūkumus, bojājumus vai citas nepilnības nenovērš noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt to saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. 

Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar trūkumu, bojājumu vai citu 

nepilnību novēršanu saistītos izdevumus. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas 

Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu un zaudējumu radīšanu otrai 

Pusei. Puse, kas vainīga Līguma saistību pārkāpšanā atlīdzina otrai Pusei nodarītos 

zaudējumus. 



 
 

5.3. Par Līgumā noteikto Pakalpojumu izpildes termiņu neievērošanu, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti)  no attiecīgā mēneša 

maksājuma summas par katru nokavēto dienu bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

nokavētā maksājuma summas, izņemot gadījumus, ja Pakalpojuma izpildes nokavējums 

ir noticis Pasūtītāja vainas dēļ. 

5.4. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no samaksas termiņiem, Izpildītājam ir tiesības prasīt no 

Pasūtītāja līgumsoda apmaksu, 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) no termiņā neveiktā 

maksājuma summas par katru termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no termiņā neveiktā maksājuma summas. 

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 

5.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu, apmaksājot Izpildītāja iesniegto 

rēķinu. 

 

6. LĪGUMA TERMIŅŠ UN GROZĪŠANA  

6.1. Līgums stājas spēkā ar Pušu abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā 12 (divpadsmit) 

mēnešus no līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Līguma 

2.1. punktā norādītā kopējā Līguma summa. Ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā Līguma 

summa nav iztērēta, Puses var vienoties par Līguma pagarināšanu līdz Līguma summas 

izpildei, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 60. panta ceturtajā daļā noteikto 

termiņu. 

6.2. Līgums zaudē spēku 3 (triju) mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu 

ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

6.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos 

parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta 

nosacījumus.  

6.4. Ir pieļaujami tikai nebūtiski Līguma grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai 

Līguma 6.5. punktā minētajos gadījumos.  

6.5. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem: 

6.5.1. Līguma grozījumi nepieciešami tādu iemeslu dēļ (t. sk. nepieciešami papildu 

Pakalpojuma darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā), kurus pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt. Minētā Pakalpojuma apjoma kopējās izmaiņas (palielinājums un 

samazinājums) nedrīkst  palielināt Līguma 2.1. punktā noteikto Līguma summu vairāk 

par 10%; 

6.5.2. Izpildītāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu 

noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs 

atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas 

PIL 42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi. Šādā gadījumā 

nepieciešama otras Puses piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma 

izpildes termiņu un grozīt Līguma summu. 

6.6. Pusēm ir tiesības pārtraukt Līgumu pirms termiņa beigām, paziņojot par to otrai Pusei 

rakstiski 1  (vienu) mēnesi iepriekš.  

6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 

6.7.1. Izpildītājs nepilda saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem; 

6.7.2. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumā, 



 
 

Izpildītājs ir sniedzis nepatiesu informāciju; 

6.7.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

6.8. Līguma 6.7. punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāma par izbeigtu 7. dienā pēc 

attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam, veicot savstarpējus 

norēķinus.  

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, tā pārkāpšanu, 

grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiks 

izšķirts Latvijas Republikas tiesā. 

 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

8.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kuras 

piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijām, kas normatīvajos 

tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju; 

8.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 

trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šī Līguma vai citu ar tās izpildi saistītu 

dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par 

otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos; 

8.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, 

kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu 

trešajām personām. 

8.2. Šī Līguma  sadaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma 

darbības termiņš. 

9. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI  

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma spēkā stāšanās un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst, un kuriem iestājoties Puses objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.  

9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas 

dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņas uzskata ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, jebkura no Pusēm 

ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav 

atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas 

apstākļu iestāšanās. 



 
 

 

10. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI 

10.1. Jebkāds paziņojums, pieprasījums, vai informācija, kas sniedzama vai pieprasāma 

saskaņā ar Līgumu, sagatavojama rakstveidā. 

10.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību aktu grozījumu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

10.3. Visos pārējos Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.4. Pusēm ir rakstveidā jāinformē viena otra 7 (septiņu) dienu laikā par rekvizītu 

(nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, nosūtot e-pastu. 

10.5. Līgums ir sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 7 (septiņām) lapām. Abiem 

Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 

10.6. Līgumam tās noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 

10.6.1. 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas un tehniskais piedāvājums (kopija); 

10.6.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums (kopija); 

10.6.3. 3.pielikums – Defektu konstatācijas akta forma. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

Latvijas Universitāte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Clean R” 

 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

 ______________________  ______________________  

 


