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LĪGUMS Nr. LPP 2015/11 

 

Liepājā 2015.gada 3.martā 

 
SIA „Komunālā pārvalde”, tās valdes locekļa Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem 

(turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Ceļu eksperts” tās valdes priekšsēdētāja Aigara 

Streža personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, līdzēji saukti arī katrs 

atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu  līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1. TERMINI 

1.1. Termini, kas Līgumā ir lietoti ar lielo sākuma burtu, Līgumā ir lietoti šādā nozīmē: 

1.1.1. Darba izpildes vietas – Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija. 

1.1.2. Darbs – kvalitātes pārbaudes, kas jāveic Izpildītājam atbilstoši tāmē noteiktajiem darbu veidiem. 

1.1.3. Līgums – šis Līgums un visi tā pielikumi. 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 13.06.2002 lēmumu Nr.281 “Par pilnvarojumu veikt 

Pasūtītāja funkcijas”, Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs apņemas veikt ceļu 

būvmateriālu kvalitātes pārbaudes Liepājas pilsētas pašvaldības ielu pārbūves, atjaunošanas 

un uzturēšanas darbos 2015.gadā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar Līgumu un Līguma 

pielikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un saistošajiem standartiem. 

2.2. Ir veikts iepirkumus “Par tiesībām veikt ceļu būvmateriālu kvalitātes pārbaudes Liepājas pilsētas 

pašvaldības ielu pārbūves, atjaunošanas un uzturēšanas darbos 2015.gadā” (LPP 2015/11). 

2.3. Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir: 

2.3.1. Izpildītāja piedāvājums un tāme 

2.3.2. Darba uzdevuma forma. 

  

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

3.1. Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu 

līgumsaistības. 

3.2. Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts, slēdzot Līgumu, visi iepriekšējie rakstiski noslēgtie līgumi un 

vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā 

Līgumam. Mutiskās vienošanās zaudē spēku pilnībā. 

3.3. Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju.  

3.4. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un, ka visi noteikumi ir 

tām saprotami un pieņemami. 

 

4. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI 

4.1. Izpildītājs apliecina, ka tāmes summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai 

izpildītu Darbu. 

4.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Darbu un ir izpētījis iespējamos riskus un apstākļus, kas 

varētu ietekmēt Darba izpildi un samaksas noteikšanu par Darba izpildi. 

4.3. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā 

Darba veikšanai. 

 

5. LĪGUMA TERMIŅŠ 

5.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumu paraksta Līguma teksta sākumā norādītie Pušu 

pilnvarotie pārstāvji, un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir 

izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem. 

5.2. Kopējais Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 31.decembrim. 
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6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

A. Līguma summa 

6.1. Kopējā līgumsumma ir atbilstoša tāmei un faktiski izpildītam Darbu apjomam. 

6.2. Pasūtītājs var mainīt tāmē noteiktos Darbu apjomus pēc faktiskās nepieciešamības, nepārsniedzot 

tāmes izmaksas.  

6.3. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbu apjomiem. 

 

B. Maksājumu kārtība 

6.4. Maksājumi par Darbu Izpildītājam tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro, 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 

dienas. Maksājumos tiek ietverts PVN. 

6.5. Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitīšanas diena. 

6.6. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par iepriekšējā periodā izpildītu Darbu pēc faktiski paveiktā 

Darba apjoma, kurus akceptējis Pasūtītājs. 

 

C. Norēķini 

6.7. Izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, tāmes un rēķini Izpildītājam par iepriekšējā periodā 

izpildīto Darbu jāiesniedz Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 5.(piektajam) datumam. 

6.8. Norēķini tiek veikti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja iepriekšējā periodā 

izpildīto Darbu ar nodošanas - pieņemšanas aktu un 6.7.punktā minētos dokumentus.  

6.9. Ja Izpildītājs Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, tāmes un rēķinus iesniegs pēc Līguma 

6.7.punktā minētā termiņa, tad tie tiks apmaksāti 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc to saņemšanas. 

6.10. Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata pieprasīt no Izpildītāja papildus dokumentus, kas 

nepieciešami norēķinu veikšanai. 

6.11. Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar nodošanas - pieņemšanas aktu ir tikai pamats norēķinu 

veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un 

atklājušos trūkumus un defektus. 

 

D. Rēķini 

6.12. Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs un rekvizīti atbilstoši  

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām. 

6.13. Kopā ar rēķinu jāiesniedz izpildīta Darba pieņemšanas – nodošanas akts. 

6.14. Katrā izpildītā Darba aktā ir jāuzrāda Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par 

atskaites periodu. 

 

7. DARBA IZPILDES VIETA  

7.1. Darba izpildes vietas tiek norādītas Darba uzdevumā. 

7.2. Visā Darba izpildes laikā Izpildītājam jāuzņemas visi Valsts un pašvaldības institūciju normatīvajos 

aktos paredzētie Darba drošības pasākumi. 

7.3. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam vai Pasūtītājam un jebkurām 

trešajām personām Darba drošības tehnikas neievērošanas gadījumā. 

 

8. DARBI 

A. Satiksmes organizēšana Darba  laikā 

8.1. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba 

drošības normatīvo aktu ievērošanu satiksmes organizēšanas Darba laikā. 

8.2. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

B. Darba vadība un uzraudzība 

8.3. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ Pārstāvi.  
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8.4. Izpildītājs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz Darba beigām atbildīgo personu – Pārstāvi. 

 

C. Darba izpildes termiņi 

8.5. Parauga ņemšanas termiņš katram objektam tiek noteikts Darba uzdevumā. 

8.6. Pasūtītāja pārstāvis nosūta Darba uzdevumu Izpildītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms parauga 

ņemšanas datuma uz 13.4.punktā norādīto faksu vai pa e-pastu. 

8.7. Darba izpildes termiņš ir 10 (desmit) kalendārās dienas pēc Darba uzdevumā noteiktā parauga 

ņemšanas termiņa, kura laikā Izpildītājs nosūta elektroniski testēšanas pārskatu uz e-pasta adresi 

XXXXX 

 

9. DARBA PASŪTĪŠANAS, NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Pasūtītājs pasūta Darbu aizpildot un nosūtot Izpildītājam Darba uzdevumu uz Līguma 13.4.punktā 

norādīto faksu vai pa e-pastu. 

9.2. Testēšanas pārskatu Izpildītājs nosūta elektroniski uz adresi XXXXX un to oriģinālus iesniedz 

Pasūtītājam kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, tāmi un rēķinu. 

9.3. Par pabeigtu Darbu Izpildītājs sastāda nodošanas - pieņemšanas aktu, ko paraksta Izpildītājs un 

Pasūtītāja pārstāvis, kam tiek pievienota tāme. 

9.4. Pasūtītājs apmaksā faktiski padarīto un pieņemto Darbu apjomu. 

9.5. Ja Izpildītājs būs saistīts ar ceļu būves firmu, vai ar materiālu piegādātājiem likuma “Par nodokļiem 

un nodevām” izpratnē, Pasūtītājs ceļu būvmateriālu kvalitātes pārbaudēm par objektu, uz kuru 

attieksies šis nosacījums, slēgs līgumu ar citu laboratoriju.   

9.6. Testēšanas pārskatos obligāti iekļaujams:  

9.6.1. Ceļu specifikācijās 2014 noteiktā prasība testējamam parametram; 

9.6.2. Grafiskais attēls granulometriskā sastāva testēšanas rezultātiem, grafiski attēlojot Ceļu 

specifikācijās 2014 noteiktā granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo pieļaujamo 

robežu, kā arī testēšanas rezultātā iegūto rezultātu. Konkrētā prasība attiecas uz visiem 

minerālmateriālu kā arī asfaltbetona testēšanas rezultātiem, neanalizējot paredzētos 

maisījumu projektus un/vai iepriekš veiktos testēšanu datus. 

 

10. PUŠU ATBILDĪBA 

A. Līgumsodi 

10.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis šī Līguma 8.5.punktā noteikto paraugu ņemšanas termiņu, tad Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro) apmērā katram 

gadījumam par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā EUR 3’000 (trīs tūkstoši euro un 

00 centi), saskaņā ar iesniegto rēķinu. Tālākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc 

līgumsoda nomaksas. 

10.2. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis šī Līguma 8.7. punktā noteikto Darba izpildes termiņu, tad Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro)  apmērā katram gadījumam par katru 

nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā EUR 3’000 (trīs tūkstoši euro un 00 centi), saskaņā ar 

iesniegto rēķinu. Tālākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda 

nomaksas. 

10.3. Ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto rēķina apmaksas termiņu, tad tas maksā Izpildītājam 

Līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no saņemtā bet neapmaksātā rēķina 

summas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumsummas. 

10.4. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas. 

10.5. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam. 

 

B. Zaudējumi 

10.6. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad 

Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc 

Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura 

pakalpojumus apmaksā vainīgā puse. 

mailto:martins.jakobsons@kpliepaja.lv.
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10.7. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības 

pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas. 

10.8. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā 

Pasūtītājam vai trešajai personai, un Izpildītājs sedz tos. 

 

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

11.1. Puses vienojas, ka tās ir tiesīgas izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot otru Pusi 

30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

11.2. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts, tad Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no Izpildītāja 

paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā mēneša termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos 

maksājumus, kas pamatojas ar ikmēneša izpildītā Darba aktiem un līgumsodiem. 

 

12. NEPĀRVARAMA VARA 

12.1. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas 

rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, 

grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus 

nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu 

darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas 

paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

12.2. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu 

izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu 

beigšanos. 

 

13. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA 

13.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz 

Darba izpildi ir: XXXXX, tālr.: XXXXX, e-pasts: XXXXXX; 
13.2. Pasūtītāja faksa numurs Darbu izpildei ir:XXXXX.  

13.3. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz 

Darba izpildi un pabeigšanu ir: XXXXX, tālr.:XXXXX, e-pasts: XXXXX.   

13.4. Izpildītāja faksa numurs Darba uzdevumu nosūtīšanai XXXXX;                                                         

XXXXX. 

13.5. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto 

pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē pārējās Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski 

paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

13.6. Līguma 13.daļā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Darbu 

veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama 

Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus. 

 

14. STRĪDI 

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas 

radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā. 

 

 

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

15.1. Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku 

piekrišanu. 

15.2.   Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa. Pēc Līguma parakstīšanas pievienotie 

pielikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.  

15.3.   Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums 

atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu. 

15.4.    Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. 

mailto:martins.jakobsons@kpliepaja.lv.
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Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas 

attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem 

dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus. 

15.5.   Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai. 

15.6.   Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs. 

 

 

16. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI, PARAKSTI, ZĪMOGS 
 

Pasūtītājs:                                              

 

Izpildītājs: 

SIA “Komunālā pārvalde”                                  SIA “Ceļu eksperts” 

Uliha iela 44, Liepāja, LV 3401                             Jurid.adr: Aveņu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV 

5052 

Laborat.adr.Nr.1.Savienības iela 2, Jelgava, LV 3001. 

Laborat.adr.Nr.2 “Asfaltnieki” Ķekvas pagasts, 

Ķekavas novads, LV 2123. 

Vienotais reģ.Nr.42103017215                                   Vienotais reģ. Nr.40003876635 

PVN maks. kods LV 42103017215                        PVN maks.kods LV40003876635 

Norēķinu konts Nr. XXXXXXXXXXXX                         Norēķinu konts Nr.XXXXXXXXXXX 

AS SEB banka                 AS “Swedbank” 

Bankas kods UNLALV2X Bankas kods HABALV22 

  

Valdes loceklis:                             J.Neimanis 

 

    

Valdes priekšsēdētājs:          Aigars Strežs 

 

 

 


