
LĪGUMS 
 

RPA „Rīgas gaisma” piešķirtais Līguma reģ.Nr. RG-20-35 -lī 

SIA „REMUS ELEKTRO” piešķirtais Līguma reģ.Nr. _____________ 

 

Rīgā,                                                 2020.gada 12.jūnijā 

 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, direktora Jāņa Drulles personā, kurš rīkojas 

pamatojoties uz Rīgas domes 2010. gada 14. decembra nolikumu Nr.84, „Rīgas pašvaldības aģentūras 

„Rīgas gaisma” nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2016. gada 8. novembra lēmumu Nr.4449 „Par 

Jāņa Drulles iecelšanu Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” direktora amatā”, turpmāk tekstā - 

Pasūtītājs, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REMUS ELEKTRO”, reģistrācijas numurs 40003682521, 

valdes priekšsēdētāja Grigorija Grota personā (turpmāk tekstā – Uzņēmējs), no otras puses (turpmāk tekstā 

abas kopā sauktas Puses), pamatojoties uz Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma” rīkotā iepirkuma 

„Apgaismojuma elektriskā tīkla izbūves tehniskā projekta izstrāde un izbūves darbu veikšana “Zaļajam 

veloceliņam” posmā no Mārupes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei, Rīgā”, iepirkuma id.Nr. RPA “Rīgas 

gaisma” 2020/12/M, turpmāk tekstā - Iepirkums, rezultātiem, noslēdz sekojošu Līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt elektriskā tīkla izbūves tehniskā projekta izstrādi un 

izbūves darbus (turpmāk tekstā – Darbi) “Zaļajam veloceliņam” posmā no Mārupes ielas līdz Kārļa 

Ulmaņa gatvei, atbilstoši Darba tāmei (1.pielikums) un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam. 

1.2. Darbu veikšanas vieta: “Zaļais veloceliņš” posmā no Mārupes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei, Rīgā 

(turpmāk tekstā – Objekts). 

1.3. Puses vienojas, ka Darba tāmē ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskā projekta izstrādi, 

saskaņošanu, nepieciešamo atļauju saņemšanu, satiksmes organizāciju, materiālu piegādi, darbu 

veikšanu, būvgružu aizvākšanu u.c. 

 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2.1. Kopējā Līguma summa par šajā Līgumā paredzēto Darbu kvalitatīvu izpildi ir 52241,35 EUR 

(piecdesmit divi tūkstoši divi simti četrdesmit viens eiro un 35 centi), kas sastāv no summas bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) – 43174,67 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši viens simts 

septiņdesmit četri eiro un 67 centi) un PVN summas – 9066,68 EUR (deviņi tūkstoši sešdesmit seši 

eiro un 68 centi). 

2.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un Uzņēmēja izsniegtā 

rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto bankas kontu, samaksā avansu 

20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās summas, kas ir 10448,27 EUR 

(desmit tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi eiro un 27centi), kas sastāv no summas bez PVN – 

8634,93 EUR (astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit četri eiro un 93 centi) un PVN summas 21% apmērā 

- 1813,34 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīspadsmit eiro un 34 centi). 

2.3. Pasūtītājs, pēc tam, kad Uzņēmējs iesniedzis aktu par visu šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildi un 

atbilstošu rēķinu, saskaņā ar Līguma 2.6.punkta apakšpunktos noteikto kārtību, samaksā Uzņēmējam 

atlikušo Līguma summu, kas sastāda 41793,08 EUR četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti 

deviņdesmit trīs eiro un eiro un 08 centi), kas sastāv no summas bez PVN – 34539,74 EUR (trīsdesmit 

četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi eiro un 74 centi) un PVN summas 21% apmērā – 7253,34 

EUR (septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit trīs eiro un 34 centi). 

2.4. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis 

maksājuma summu uz Uzņēmēja norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums. 

2.5. Uzņēmējs maksājumu pieprasījumus (rēķinus) izraksta atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

142.panta sestajai daļai. 

2.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 
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2.6.1. Uzņēmējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinu, - elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.6.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem 

rēķina piegādes kanāliem: 

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Uzņēmēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto 

informācijas sistēmu (WEB API); 

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu 

iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā; 

- izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā http://www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana”. 

2.6.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes 

autentiskumu un satura integritāti; 

2.6.4. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienu laikā (izņemot 

Līguma 2.2.punktā noteikto maksājumu) no dienas, kad Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam 

elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai 

informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.6.5. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Uzņēmējs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Uzņēmējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

2.6.6. Uzņēmējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv  sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina 

apstrādes statusam; 

2.6.7. ja Uzņēmējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko 

rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Uzņēmējam ir pienākums iesniegt 

atkārtoti pareizi, un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, 

elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Uzņēmējs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu. 

 

3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Pasūtītājam ir pienākums: 

3.1.1. nodrošināt apstākļus, lai Uzņēmējs varētu uzsākt Darbus šajā Līgumā noteiktajā termiņā; 

3.1.2.  nodrošināt Uzņēmējam piekļūšanu Objektam ar mērķi uzsākt un izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās 

saistības; 

3.1.3.  pieņemt no Uzņēmēja kvalitatīvi paveiktos Darbus un veikt maksājumus šajā Līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

3.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

3.2.1. nepieciešamības gadījumā dot norādījumus Uzņēmējam saistībā ar Darbu izpildi; 

3.2.2.  nepieņemt veiktos Darbus, ja tie veikti nekvalitatīvi vai arī to izpildē nav ievērotas Pasūtītāja 

prasības, par to sastādot defektu aktu; 

3.2.3.  ierasties Objektā jebkurā laikā, lai veiktu Uzņēmēja darbu kontroli un iepazītos ar Darbu norises 

gaitu; 

3.2.4.  pieprasīt no Uzņēmēja sniegt paskaidrojumus par Darbu procesu, termiņu ievērošanu, problēmām, 

kas Uzņēmējam radušās Darbu izpildes laikā, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar šī Līguma 

izpildi. 

3.3. Pasūtītājs nevar atteikties no šī Līguma izpildes, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā Līgumā. 

3.4. Pasūtītājs nevar atteikties no Līgumā paredzēto maksājumu veikšanas, izņemot gadījumus, kas 

paredzēti šajā Līgumā. 

3.5. Uzņēmēja pienākumi: 

3.5.1.  veikt darbus atbilstoši materiālu ražotāju izstrādātajai tehnoloģijai, Pasūtītāja prasībām un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šāda tipa Darbu veikšanu; 

3.5.2.  uzsākt Darbus atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Līguma 

parakstīšanas; 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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3.5.3.  nodrošināt Pasūtītāja pārstāvim, ka arī citā personām, kuras veic Darbu izpildes uzraudzību brīvu 

un drošu piekļuvi Objektam jebkurā laikā; 

3.5.4.  nodrošināt šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildei visu nepieciešamo atļauju saņemšanu; 

3.5.5.  nodrošināt visu nepieciešamo tehniku, iekārtas, instrumentus, ekipējumu, mehānismus un 

transportu, kas nepieciešams Darbu veikšanai; 

3.5.6.  veikt Objekta sakārtošanas un uzkopšanas darbus pēc Darbu pabeigšanas; 

3.5.7.  sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu pēc Pasūtītāja pieprasījuma; 

3.5.8.  nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu Darbu izpildi; 

3.5.9. sadarboties ar Pasūtītāja norādītajiem konsultantiem un ekspertiem, kā arī sniegt tiem visu 

nepieciešamo informāciju, kas tiem nepieciešama savu pienākumu veikšanai; 

3.5.10. nekavējoties informēt Pasūtītāju par pārkāpumiem, kas pieļauti Darbu izpildes procesā un kas var 

ietekmēt Darbu izpildes kvalitāti un/vai termiņus; 

3.6. Uzņēmējs uzņemas atbildību par darba drošības, darba aizsardzības, darba kārtības, sanitāro normu, 

drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības regulējošo normatīvo aktu, kā arī citu 

normatīvo aktu ievērošanu. 

3.7. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām 

personām, Uzņēmējam veicot Līgumā paredzētos darbus. 

3.8. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem un 

apakšuzņēmējiem. 

 

4. Darbu veikšanas, nodošanas un pieņemšanas kārtība 

4.1. Uzņēmējs šī Līguma 1.1.punktā paredzētos Darbus veic ne vēlāk kā līdz 2021. gada 09. martam 

(ieskaitot), ievērojot darbu izpildes grafikā un darbu izpildes procesa un montāžas aprakstā (2. un 

3.pielikums) noteiktos termiņus. 

4.2. Gadījumos, kad Darbu izpildes gaitā rodas vai atklājas apstākļi vai iemesli, kuri Pasūtītājam un 

Uzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nebija zināmi un kuru dēļ Darbu pabeigšana Līgumā noteiktajā 

termiņā vai atsevišķu Darbu pabeigšana paredzētajā termiņā var kļūt neiespējama, Uzņēmējam 

nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis zināms, par to jāinformē Pasūtītājs. Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas 

par turpmāko rīcību. 

4.3. Pēc Darbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā 

Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai pieņemtu izpildītos Darbus. Ja Darbu 

pieņemšanas laikā tiek konstatēti defekti, nepilnības, nekvalitatīvi izpildīti darbi, neatbilstošu 

materiālu izmantošana, neatbilstība prasībām, Puses sastāda aktu, kurā norāda konstatētās nepilnības 

vai trūkumus un vienojas par to novēršanas termiņiem un kārtību. 

4.4. Konstatētās nepilnības un trūkumus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. 

4.5. Atkārtota izpildīto Darbu pieņemšana notiek 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atkārtota Darbu 

pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas brīža. 

4.6. Ja Uzņēmējs nenovērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai nepilnības un neveic nepieciešamos 

darbus, lai tos novērstu norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst trūkumus vai nepilnības uz 

sava rēķina vai pieaicināt citu izpildītāju darbu veikšanai. Šādā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir 3 

(trīs) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas pilnībā atlīdzināt izdevumus un zaudējumus, 

kas radušies Pasūtītājam to novēršanas gaitā. 

4.7. Darbu pieņemšanas-nodošana akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem, 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem defektiem, nepilnībām, trūkumiem 

un neatbilstībām. 

4.8. Darbu pieņemšana un nodošana notiek piedaloties Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotajām personām, 

kā arī citām personām, kuru dalība pieņemšanas-nodošana procesā ir nepieciešama, vispusīgi un 

pilnīgi apsekojot Objektu un Darbu izpildes kvalitāti. Uzņēmējs neatbild par trūkumiem, kuri radušies 

Objekta nolietojuma dēļ. 

 

5. Veikto darbu garantijas 

5.1. Garantija termiņš izpildītajiem Darbiem ir ne mazāks, kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, 

skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par Darbu izpildi. 
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5.2. Piegādāto un uzstādīto jauno materiālu garantijas termiņš ir atbilstošs materiālu ražotāja noteiktajam 

termiņam, skaitot no Objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

5.3. Uzņēmējam ir pienākums šā Līguma 5.1.punktā minētajā garantijas termiņā uz sava rēķina un šajā 

Līgumā noteiktajā kārtībā novērst visus bojājumus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, izpildot 

Darbus, tai skaitā slēptos defektus, kuri netika konstatēti parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 

5.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Uzņēmējam. Uzņēmēja 

pienākums ir ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā, lai sastādītu konstatēto defektu aktu. 

5.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs neierodas uz defektu aktu sastādīšanu Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā, 

Pasūtītājam ir tiesības defektu aktu sastādīt vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Par akta 

sastādīšanu tiek paziņots Uzņēmējam. 

5.6. Garantijas laikā Uzņēmējs trūkumus un nepilnības novērš par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. 

Par defektu novēršanas kārtību un termiņu Puses vienojas atsevišķi, sastādot rakstisku vienošanos. 

5.7. Ja Uzņēmējs nenovērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai nepilnības un neveic nepieciešamos 

darbus, lai tos novērstu norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst trūkumus vai nepilnības uz 

sava rēķina vai pieaicināt citu izpildītāju darbu veikšanai. Šādā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir 3 

(trīs) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas pilnībā atlīdzināt izdevumus un zaudējumus, 

kas radušies Pasūtītājam to novēršanas gaitā. 

 

6. Pušu atbildība 

6.1. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt pienācīgu izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Darbu tāmei, kā arī 

ievērot Darbu izpildes termiņus.  

6.2. Ja Uzņēmējs neievēro savstarpēji saskaņoto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs aprēķina līgumsodu 

0,1 % (procenta desmitā daļa) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, ko 

atskaita no kopējās Līguma summas. 

6.3. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% 

(procenta desmitā daļa) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties 

uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu. 

6.4. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 

6.5. Ja, kāda no Pusēm ir tiesīga un vēlas prasīt no otras Puses līgumsoda samaksu, tā iesniedz otrai Pusei 

attiecīgu rēķinu par līgumsoda summu, kas apmaksājams 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas. 

6.6. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai Pusei 

nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku darbības vai bezdarbības, kā 

arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Vainīgā puse atlīdzina 

otrai pusei radušos zaudējumus. 

6.7. Ja Pasūtītājs vai Uzņēmējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus 

izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, streiks, valsts 

varas vai tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību 

neizpildīšanu, un izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu 

izraisīto aizkavēšanos. 

6.8. Puse, kura nespēj pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otrai Pusei, tiklīdz šādi apstākļi ir iestājušies vai Puse par tiem uzzinājusi. 

6.9. Puse nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies otrai Puse nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

 

7. Strīdu risināšanas kārtība 

7.1. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēju 

sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

8. Līguma spēkā esamība 

8.1. Šis Līgums ir spēkā no brīža, kad to parakstījuša abas Puses. 
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8.2. Šis Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad abas Puses ir pilnībā izpildījušas ar šo Līgumu uzņemtās saistības 

vai līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts. 

 

9. Līguma grozījumi 

9.1. Līgums vai tā pielikumi var tikt izmainīti vai papildināti tikai pēc Pušu savstarpējās vienošanās. 

9.2. Visas izmaiņas vai papildinājumi Līgumā vai tā pielikumos tiek noformēti rakstveidā un pēc 

abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

10. Līguma izbeigšana, līguma darbības apturēšana 

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, iepriekš par to rakstveidā brīdinot Uzņēmēju, 

sekojošos gadījumos: 

10.2.1. ja Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas nav uzsācis šajā Līgumā 

paredzētos darbus; 

10.2.2. ja Uzņēmējs pārkāpj citus šī Līguma noteikumus, un šāds pārkāpums nav novērsts 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja. 

10.3.  Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju par kvalitatīvi izpildītajiem 

Darbiem. Samaksa apmēru par izpildītajiem darbiem Uzņēmējs norāda Pasūtītājam iesniedzamajā 

rēķinā, un Pasūtītājs iesniegto rēķinu apmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

Ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par piestādīto rēķinu, Pasūtītājs par to paziņo Uzņēmējam 3 (trīs) 

darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Ja Puses nepanāk vienošanos par rēķinā minēto 

maksājumu veikšanu 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, Puses pieaicina 

neatkarīgu ekspertu, kura atzinums Pusēm ir saistošs. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no eksperta 

atzinuma saņemšanas apmaksā Uzņēmēja piestādīto rēķinu tādā apmērā, kādā izpildāmās saistības 

atzinis pieaicinātais eksperts. 

10.4. Līguma izbeigšanas gadījumā, Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā nodod Darbus Pasūtītājam un 

atbrīvo Objektu. 

 

11. Citi noteikumi 

11.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Uzņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

11.2. Pasūtītājs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē: RPA „Rīgas gaisma” Tehniskais 

direktors Edmunds Krēsle, telefons: e-pasta adrese: Edmunds.Kresle@riga.lv . 

11.3. Uzņēmējs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē: SIA „REMUS ELEKTRO” 

būvdarbu vadītāju Dmitrijs Maslobojevs, e-pasts: dmitrijs.maslobojevs@remus.lv, 

telefons:29224560.  

11.4. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona un faksa numuru maiņu, bankas 

rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām. 

11.5. Ja kāda no Pusēm neizpilda šī Līguma 11.4.punkta nosacījumus, otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas 

saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. 

11.6. Šajā Līgumā izveidotais sadalījums pa daļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai 

atsaucēm un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu tulkošanai. 

11.7. Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un Uzņēmējs 

Darbus veic un izmantošanai materiālus izvēlas atbilstoši Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam.  

11.8. Līgums sastāv no Līguma teksta uz 6 (sešām) lapām. Līgumam tā parakstīšanas dienā pievienoti 

sekojoši pielikumi: 

11.8.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija/Tāme (iesniegtais piedāvājums Iepirkumā) uz 1 (vienas) lapas; 

11.8.2. 2.pielikums – Būvdarbu izpildes laika grafiks (iesniegtais piedāvājums Iepirkumā) uz 1 (vienas) 

lapas; 

11.8.3. 3.pielikums – Veicamo darbu izpildes un montāžas procesa tehniskais apraksts (iesniegtais 

piedāvājums Iepirkumā) uz 3 (trīs) lapām. 

 

 

mailto:Edmunds.Kresle@riga.lv
mailto:dmitrijs.maslobojevs@remus.lv
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12. Pušu adreses un rekvizīti 
 

 

Pasūtītājs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

NMR kods Nr. 90011524360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

 

Iestāde: RPA „Rīgas gaisma” 

Iestādes kods: 230 

Adrese: 

Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 (līdz 30.06.2020.) 

Kleistu iela 29, Rīga, LV-1067 (no 01.07.2020.) 

 

Tālrunis: 67371185, Fakss: 67372080 

e-pasts: rg@riga.lv 

 

Banka: AS Luminor Bank Latvijas filiāle 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konts: LV02NDEA0021200020010 

 

 

___________________________________ 

Direktors Jānis Drulle 

Uzņēmējs: 

SIA „REMUS ELEKTRO” 

Vienotais reģ. Nr. 40003682521  

Adrese: Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057 

 

Telefons: 67726126; 

E-pasts: ELEKTRO@REMUS.LV 

 

 

Banka: AS Citadele banka 

Kods: PARXLV22 

Konts: LV53PARX0015381730001 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Valdes priekšsēdētājs Grigorijs Grots  

mailto:rg@riga.lv
mailto:ELEKTRO@REMUS.LV


1.pielikums 

2020. gada Līgumam Nr. RG-20-      -li / ____________ 
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2.pielikums 

2020. gada Līgumam Nr. RG-20-      -li / ____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.pielikums 

2020.gada Līgumam Nr. RG-20-      -li / ____________ 
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