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Līgums Nr. LPP 2019/67 
  

Liepājā 2019.gada 19.augustā 

 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, tās vadītāja Jāņa Neimaņa 
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  VAS 
“Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons, tās direktora Guntara Laugaļa personā, 
kurš rīkojas saskaņā ar Pilnvaru (turpmāk – Izpildītājs), no otrās puses (līdzēji saukti arī atsevišķi – 
Puse, kopā tekstā Puses), noslēdz šādu  līgumu (turpmāk – Līgums). 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pamatojoties uz iepirkuma “Asfaltbetona seguma virsmas apstrāde Liepājā” (identifikācijas Nr. 

LPP 2019/67) (turpmāk – Iepirkums), Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Izpildītājs veic 
asfaltbetona seguma virsmas apstrādi, Liepājā atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un 
Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk  – Darbs). 

1.2. Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir: 
 1.2.1. Tehniskās specifikācijas (atbilstoši Iepirkumam); 
 1.2.2.  Izpildītāja piedāvājums Iepirkumam t.sk. Tāme. 

 
2. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI UN APDROŠINĀŠANA 

2.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Līguma 
parakstīšanas.  

2.2.  Darba izpildes vieta ir Lībiešu ielas un 14.novembra bulvāra posmi, Liepājā. Pasūtītāja 
pārstāvis, pirms darba uzsākšanas, Izpildītājam dabā norāda precīzas veicamā Darba izpildes 
vietas. 

2.3. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka: Valsts akciju 
sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” tehniskajā komisijā 2018.gada 27.septembrī apstiprinātās 
„Ceļu specifikācijas 2019”. 

2.4. Visi darbi veicami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
(Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem, kas attiecas), standartiem un 
pasūtītāja norādījumiem.  

2.5. Izpildītājs veic Darbu atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Liepājas 
pilsētas saistošajiem noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikas standartu prasības. 

2.6. Pēc Darba izpildes, Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, 
kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Kopā ar nodošanas – 
pieņemšanas aktu Izpildītājs iesniedz izpildīto darbu aktu (Forma 2) un rēķinu.  

2.7. Ja Izpildītājs nav izpildījis Darbu vai izpildījis to nepilnīgi, Pasūtītājs neparaksta  nodošanas – 
pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi tiek novērsti. 

2.8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā jāsniedz rakstiska 
informācija Pasūtītājam par Darba izpildes gaitu. 

2.9. Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam 2014.gada 19.augusta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu”  atbilstoša Izpildītāja apdrošināšanas polises kopija, bet ja 
apdrošināšanas līgums noslēgts uz gadu, tad apdrošinātāja izziņa. 

2.10. Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam 2014.gada 19.augusta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu” atbilstoša Atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās 
apdrošināšanas polises kopija. 

2.11. Izpildītāja un Atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā 
visā būvniecības un garantijas periodā, iesniedzot atbilstošus dokumentus Pasūtītājam. 

2.12. Jebkurus zaudējumus, kas pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 
2.13. Bez Līguma 2.9. un 2.10. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm Izpildītājs nedrīkst veikt 

Darbu.  
 

3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
3.1. Līgumcena ir  85’091,71 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit viens euro un 71 cents) 

un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% 17’869,26 EUR (septiņpadsmit tūkstoši 
astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 26 centi), kopā Līguma summa ir 102’860,97 EUR (viens 
simts divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 97 centi). 

  
3.2. Apmaksa Izpildītājam par Darbu tiek veikta kā starpmaksājums un galīgais norēķins 

atbilstoši izpildītajam un Pasūtītāja pieņemtajam Darba apjomam.  
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3.3. Pasūtītājs maksā izpildītājam starpmaksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusējas 
Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina 
saņemšanas dienas. 

3.4. Izpildītājs starpmaksājumam Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu iesniedz 
saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim līdz nākamā mēneša 5.(piektajam) datumam vai 
nākamajai darba dienai, ja mēneša 5.(piektais) datums ir brīvdiena. 

3.5. Izpildītāja Iepirkumam iesniegtajā Tāmē noteiktie darbu daudzumi ir aptuveni un var tikt 
izmainīti atbilstoši pilsētas budžetā paredzētajam finansējumam un faktiskajai 
nepieciešamībai.  

3.6. Galīgais norēķins Izpildītājam pēc Darba izpildes tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, atskaitot 
starpmaksājumu.  

3.7. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu 
kredītiestādē. 

3.8. Par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma izdarīšanas diena. 
 

4. GARANTIJA 
4.1. Garantija Darbam un materiāliem tiek noteikta 2 (divi) gadi, pēc nodošanas - pieņemšanas 

akta parakstīšanas. 
4.2. Par garantijas laikā konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu 

novēršanu, nosakot termiņu, kas nav ilgāks par 3 (trijām) dienām. Ja Izpildītājs vai tā 
pārstāvis, nav ieradies 4.3.punktā noteiktā termiņā garantijas defektu konstatēšanai, aktu var 
sastādīt Pasūtītāja pārstāvis defekta konstatēšanas brīdī Izpildītājam klāt neesot. 

4.3. Garantijas laikā Izpildītāja pārstāvim, lai konstatētu nepieciešamību garantijas darbu 
veikšanai, jāierodas Daba izpildes vietā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc uzaicinājuma 
saņemšanas. 

4.4. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus un transportēšanas izdevumus sedz 
Izpildītājs. 

4.5. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos 
trūkumus un defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu 
veikšanu uzdot citai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, 
kas radušies no savlaicīgas garantijās darbu neizpildes. 

 
5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja 
tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, militāras darbības (neatkarīgi no 
tā, bija vai nebija pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, 
streiki, revolūcijas, varas maiņa vai pilsoņu karš, dabas stihijas, piemēram, plūdi, radiācija 
vai radioaktīvais piesārņojums, kā arī citi, no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē 
Līgumā paredzēto darbu izpildīšanu vai padara to izpildīšanu neiespējamu.  

5.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto darbu 
izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu 
sākšanos.   

5.3. Gadījumā, ja Darba izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības 
Līgumu izbeigt, par to informējot otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.. 

 
6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā 
gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. 

6.3. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktakto maksājuma termiņu Izpildītājam, tad Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no nesamaksātās 
summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 
nesamaksātās summas. 

6.4. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu, tad tas maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no Līgumā 
noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% 
(desmit procenti) no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas. 

6.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu par 
darba aizsardzību ievērošanu. 

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs Darba izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai 
bezdarbības dēļ Pasūtītājam, vai trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz 
radušos zaudējumus. 
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7. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

7.1. Visus strīdus un domstarpības par šī Līguma saistību izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs risina 
savstarpējo pārrunu ceļā. 

7.2. Strīdi un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina 
Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā 
izpildījušas savas saistības. 

8.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie 
stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par neatņemamām Līguma 
sastāvdaļām. 

8.3. Līguma izbeigšana iespējama Pusēm rakstiski vienojoties. 
8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) dienas 

iepriekš, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs veic Darbu neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, 
Piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem. 

8.5. Pasūtītājs var Līgumu izbeigt pirms termiņa, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 64.panta 
nosacījumus. 

8.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja 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. 

8.7. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav 
iespējama, tad Pasūtītājs var noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu būvdarbu 
veikšanai. Ja tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, tad Pasūtītājs var noteikt pamatotu 
Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 

 
9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

9.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz 
darbu izpildi ir: xxxxx. 

9.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz 
darbu izpildi un pabeigšanu ir: xxxxx.  

9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī nomainīt Līguma 9.1.punktā minēto personu, par to iepriekš 
rakstiski informējot Izpildītāju. 

 
10. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA 

10.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā 
personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.  

10.2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma 
izpildē. 

10.3. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā 
kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai 
gadījumos, ja tas izriet no Līguma, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos 
personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un 
pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.  

10.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 
šādiem nosacījumiem: 

10.4.1.  piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem 
izvirzītajām prasībām; 

10.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma 
dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz 
tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu 
atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 
42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par 
līgumu vai Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas 
gadījumiem; 

10.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 
vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko 
iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam 
paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu 
izslēgšanas gadījumiem; 
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10.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja 
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 
atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

10.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 
tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 
Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

10.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 
likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos 
termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

10.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 
nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 
vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, 
kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem. 

10.8. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez 
Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

10.9. Darba laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Atbildīgo būvdarbu vadītāju, Atbildīgā 
būvdarbu vadītāja asistentu un apakšuzņēmēju, ja viņi savus pienākumus veic nekvalitatīvi 
vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja 
prasību izpildi par Atbildīgā būvdarba vadītāja, Atbildīgā būvdarba vadītāja asistenta un 
apakšuzņēmēja nomaiņu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.  

10.10. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju 
nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos 
pārkāpumus un Līguma 2.1.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts. 

10.11. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri 
radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 

 
 

11. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI 
11.1. Puses apliecina, ka Līgumā noteiktās Pušu atbildīgās personas ir informētas par tās 

personas datu nodošanu otrai Pusei Līguma 9.sadaļā noteiktā apjomā. 
11.2. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām. Abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma 
eksemplārs. 

11.3. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma 
saistībā ar šī Līguma izpildi, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos. 

 
12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Komunālā pārvalde” 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”  

Liepājas ceļu rajons 

Uliha iela 44, Liepāja, LV 3401 Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073; 

NMR kods: 90010879256 Vienotais reģ.Nr: 40003356530 

Norēķinu konts Nr.xxxxx PVN maks.kods LV40003356530 

xxxxx Norēķinu konts Nr. xxxxx 

Bankas kods: xxxxx xxxxx 

 Bankas kods: xxxxx 

 

Vadītājs:                                  J.Neimanis 

           

 

Direktors:                                   G.Laugalis 

 
 


