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LĪGUMS Nr. LPP 2015/59 

 

Liepājā                                                                                                              2015.gada 16.jūnijā 

 

SIA “Komunālā pārvalde”, tās valdes locekļa Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, 

(turpmāk tekstā Pasūtītājs), un SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”, tās valdes priekšsēdētāja Gata Zvirbuļa 

personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – 

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

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pamatojoties uz iepirkuma “Asfaltbetona seguma izbūve Ezerkrasta sākumskolas sporta 

laukumam, Liepājā” (LPP 2015/59) (turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem, Izpildītājs apņemas veikt 

asfaltbetona seguma izbūvi Ezerkrasta sākumskolas sporta laukumam, Lauku ielā 54, Liepājā 

saskaņā ar Līguma noteikumiem un pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk tekstā – Darbs). 

1.2. Šī Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir: 

1.2.1. Aritmētiskās kļūdas labojums; 

1.2.2. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumam. 

 

2. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ 

2.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. 

2.2. Darba izpildes vieta ir Ezerkrasta sākumskolas sporta laukums Lauku ielā 54, Liepājā. 

2.3. Izpildītājam, veicot Darbu, jāievēro Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas valsts standartos izvirzītās prasības, VAS 

“Latvijas valsts ceļi” 2013.gada 18.decembrī Tehniskajā komisijā apstiprinātās „Ceļu specifikācijas 

2014”. Visi darbi veicami, ievērojot Liepājas pilsētas apbūves noteikumos, Liepājas pilsētas 

administratīvās atbildības noteikumos un Liepājas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos 

izvirzītās prasības, kā arī normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus. 

2.4. Materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, kā arī jāatbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

2.5. Pēc Darba pabeigšanas Izpildītājam jāsavāc un jāaiztransportē Darba izpildes laikā radušies 

atkritumi. 

2.6. Pēc Darba pabeigšanas Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu un 

aktu par izpildītajiem darbiem, kurus paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Aktam 

pievienojama izpilddokumentācija latviešu valodā. 

2.7. Ja Izpildītājs nav veicis Darbu atbilstoši šī Līguma noteikumiem, vai izpildījis to nepilnīgi, 

Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir 

novērsti.  

2.8. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsniedz Pasūtītājam 

rakstiska informācija par Darba izpildes gaitu. 

 

3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA. 

3.1. Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu ir EUR 27’445,68 (divdesmit septiņi 

tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro un 68 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 5’763,59 

(pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro un 59 centi), kopā EUR 33’209,27 (trīsdesmit trīs 

tūkstoši divi simti deviņi euro un 27 centi). 

3.2. Samaksa par Darbu tiek veikta kā avansa maksājums un galīgais norēķins. 

3.3. Apmaksa tiek veikta atbilstoši padarītajam un Pasūtītāja pieņemtajam Darba apjomam. 

3.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no līgumcenas 

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

3.5. Pasūtītājs veic Izpildītājam galīgo norēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

kredītiestādē. 

 

4. GARANTIJA 

4.1. Izpildītājam jānodrošina veiktajam Darbam un materiāliem garantija ne mazāk kā 5 (piecus) 

gadus, pēc darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.  

4.2. Garantijas laiks stājas spēkā pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 
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4.3. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti vai neatbilstības, tad Izpildītājam bez maksas tie 

jānovērš. 

4.4. Garantijas laikā Izpildītāja pārstāvim, lai konstatētu nepieciešamību remontu veikšanai vai 

garantijas apkalpošanai, jāierodas Līguma izpildes vietā iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 2 (divu) 

darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņošanas brīža Izpildītājam. 

4.5. Ja garantijas laikā konstatētie defekti vai neatbilstības rada draudus cilvēka veselībai, dzīvībai un 

videi, Izpildītājam defektu novēršana jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no Pasūtītāja paziņošanas brīža 

Izpildītājam. 

4.6. Par konstatētajiem defektiem vai neatbilstībām Puses sastāda aktu un Pasūtītājs nosaka termiņu 

defektu vai neatbilstību novēršanai. Defektu vai neatbilstību novēršanas darbi jāuzsāk nekavējoties un 

jāizpilda Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

4.7. Ja Izpildītāja pārstāvis neievēro Līguma 4.5. vai 4.6.punktos noteiktos termiņus un kārtību, tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu par konstatētajiem defektiem vai neatbilstībām. 

4.8. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, montāžas un demontāžas 

izdevumus sedz Izpildītājs. 

4.9. Pasūtītājs var noteikt citu garantijas termiņā konstatēto defektu vai neatbilstību novēršanas 

uzsākšanas un pabeigšanas laiku. Defektu vai neatbilstību novēršanas uzsākšanas laiks nevar būt īsāks 

par šī Līguma 4.5.punktā noteikto laiku.  

4.10. Izpildītāja tālrunis un fakss defektu vai neatbilstību paziņojumu pieņemšanai: 

4.10.1. tālrunis: XXXXXX; 

4.10.2. fakss: XXXXXX; 

4.11. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus, defektus vai neatbilstības, 

vai neuzsāk to novēršanu Līgumā noteiktā laikā, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības 

šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un  izmaksas, 

kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes. 

4.12. Ja Puses nevar vienoties par defekta vai neatbilstības esamību, tad Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu 

ekspertu. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs. 

4.13. Defektu vai neatbilstību novēršanu Izpildītājam var uzdot Pasūtītājs vai Pasūtītāja norīkota 

persona, nosūtot paziņojumu vai zvanot uz Līguma 4.11.punktā norādīto kontaktinformāciju.  

4.14. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies vandālisma rezultātā. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai 

nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas 

katastrofas, militāru agresiju, streikus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē 

izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, 

kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas 

nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

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. 

 

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 nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem Izpildītājam, tad tas 

maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no nesamaksātās summas 

par katru nokavēto darba 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 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas par katru 

nokavēto darba dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Turpmākie 

norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas. 

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

aizsardzību ievērošanu. 
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6.6. Izpildītājs ir atbildīgs Darba izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai 

bezdarbības dēļ trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus. 

 

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. 

7.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas 

Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

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

izpildījušas savas saistības. 

8.2. Grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. 

Tie stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par neatņemamām šī Līguma sastāvdaļām. 

8.3. Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un pēc 

Pušu vienošanās. 

 

9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

9.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: 

XXXXXX tālr.:XXXXXXX; e-pasts:XXXXXXXXXXXXXXX. 

9.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: 

XXXXXXX, tālr.:XXXXXX, e-pasts:XXXXXXXX. 

9.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto 

kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puses par 

pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Šis Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem ir 

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

10.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā 

ar šī Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, pamatojoties uz 

normatīvajos aktos noteiktu pienākumu informāciju sniegt. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
Pasūtītājs:                                                     Izpildītājs: 

SIA “Komunālā pārvalde”                                  SIA “Ceļu, tiltu būvnieks” 

Uliha iela 44, Liepāja, LV 3401                             Bāriņu iela 7, Liepāja, LV 3401 

Vienotais reģ.Nr.42103017215                                   Vienotais reģ.Nr.42103019682 

PVN maks. kods LV 42103017215                        PVN maks.kods LV42103019682 

Norēķinu konts Nr. XXXXXX                         Norēķinu konts Nr. XXXXXX 

AS SEB banka Liepājas filiāle                 AS DnB banka 

Bankas kods UNLALV2X Bankas kods RIKOLV2X 

  
Valdes loceklis:                 J.Neimanis 

 

 

Valdes priekšsēdētājs:               G.Zvirbulis                          

 

 

 


